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 بٝإ خطس ايتعصب املرٖيب ْٚٗٞ  

 بعض ايصبٗات ّدَزَٚ أ١ُ٥ املراٖب عٓ٘

 [:¢]ؿٚل اإلمٚم يف مَدمٜ ـتٚبف: أصؾ صٍٜ صالة افٌْل 

يف افهالالة  ـالٚن مالـ  ¢ودٚ ـٚن مقوقع افُتٚب إٕام هق بٔٚن هدي افٌْل 

أورد ؾٔالف مالٚ افٌدهل أن ٓ أتَٔد ؾٔف بّذهٛ مًغ  فًٌِٛ افذي مر ذـره، وإٕالام 

ًٚ -¢ثٌٝ ظْف   ، وؿد أحًـ مـ ؿٚل: -ـام هق مذهٛ ادحدثغ ؿدياًم وحديث

 أهؾ احلديٞ هؿ أهالؾ افٌْالل وإن

 

 

 مل يهحٌقا ًٍٕف إٍٔٚشٓؿ صحٌقا 

ًٚ فنتٚت مٚ تٍرق يف  -إن صٚء اهلل تًٚػ-وفذفؽ ؾ٘ن افُتٚب شُٔقن  جٚمً

، ظالؿالٜ بّقوالقظف ف ادذاهٛ امٚ فالف ظذ اختال -بىقن ـتٛ احلديٞ وافٍَف

إن -بٔالالْام ٓ عّالالع مالالٚ ؾٔالالف مالالـ احلالالؼ أي ـتالالٚب أو مالالذهٛ، وشالالُٔقن افًٚمالالؾ بالالف

ناُ  إَِؼ  ﴿امـ ؿد هداه اهلل  -صٚء اهلل ََ ََ دَِا اْختَؾَُػوا ؿِقِه ِمَن اْْلَقِّ بِنِْذكِِه َواَّللهُ ََيِْدي َمنْن 

اٍط ُمْستَِؼقمٍ   .[312]البقرة:﴾ِِصَ

، -وهق افتًّؽ بٚفًْٜ افهالحٔحٜ-فٍْز ثؿ إ:ي حغ ووًٝ هذا ادْٟٓ

امالالٚ شالالق ف يْتؼالال بالالغ افْالالٚس إن صالالٚء اهلل  -وجريالالٝ ظِٔالالف يف هالالذا افُتالالٚب وؽالالره

  ـْٝ ظذ ظِؿ إٔف شق ف ٓ ُيْرِِض ذفؽ ـؾ افىقائػ وادالذاهٛ، بالؾ -تًٚػ

أفًالْٜ افىًالـ، وأؿالالم افِالقم إال، وٓ بالٖس -أو ـثالر مالْٓؿ-شق ف يقجف بًوٓؿ
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ًٚ أن إروٚء افْٚس ؽٚيٜ ٓ تدرك، وأن:مـ ذفؽ ظع  ؾ٘:ي أظ  ِؿ أيو

  ـالالام ؿالالٚل رشالالالقل اهلل شمالالـ أرى افْالالٚس بًالالخط اهلل  وـِالالالف اهلل إػ افْالالٚس  »

 وهلل در مـ ؿٚل: ¢

ـٍ  ظ ٍح مالالالالالالاـل مَٚفالالالالالالاٜل ضالالالالالالاٚل  وفًالالالالالالاٝل بْالالالالالالاٚل

 

 

ٍر ظالالالذ جٌالالالؾ وظالالالرِ   ُٝ يف ؽالالاٚل  وفالالالق ـْالالال

 ومـ ذا افذي يْجق مـ افْٚس شٚدًٚ  

 

ؾٔتل ٍٕنالالال  ٓؿ بالالالغ خالالاٚل ب ظالالاْل  وفالالالق ؽالالاٚل

ؾحًالالالٌل إْٔالالالل مًتَالالالد أن ذفالالالؽ هالالالق افىريالالالؼ إؿالالالقم، افالالالذي أمالالالر اهلل تًالالالٚػ بالالالف  

ادٗمْغ، وبْٔالف ٌْٕٔالٚ دّالد شالٔد ادرشالِغ، وهالق افالذي شالُِف افًالِػ افهالٚف  

افالذيـ يْتّالل افٔالقم -مـ افهحٚبٜ وافتالٚبًغ ومالـ بًالدهؿ، وؾالٔٓؿ إئّالٜ إربًالٜ

ًّالؽ بٚفًالْٜ، ، وـِٓالؿ متٍالؼ ظالذ وجالقب افت-إػ مذاهٌٓؿ مجٓقر ادًالِّغ

 ¢وافرجقع إفٔٓٚ، وترك ـؾ ؿقل خيٚفٍٓٚ، مٓام ـٚن افَٚئالؾ ظيالٔاًم  ؾال٘ن صالٖٕف 

 أظيؿ، وشٌِٔف أؿقم.

وفذفؽ ؾ٘:ي اؿتديٝ هبالداهؿ، واؿتٍٔالٝ اثالٚرهؿ، وتًٌالٝ أوامالرهؿ بٚفتًّالؽ 

بٚحلالالديٞ  وإن خالالٚفػ أؿالالقاقؿ، وفَالالد ـالالٚن قالالذه إوامالالر أـالالز إثالالر يف  جالالل 

ظالالراِض ظالالـ افتَِٔالالد إظّالالك. ؾجالالزاهؿ اهلل تًالالٚػ ظْالالل هالالذا افالالْٟٓ ادًالالتَٔؿ، وإ

 خرًا.

 أقٛاٍ األ١ُ٥ يف اتباع ايط١ٓ ٚتسى أقٛاهلِ املدايف١ هلا:

ومالالالـ ادٍٔالالالد أن ًٕالالالقق هْالالالٚ مالالالٚ وؿٍْالالالٚ ظِٔالالالف مْٓالالالٚ أو بًوالالالٓٚ، فًالالالؾ ؾٔٓالالالٚ ظيالالالٜ 

تَِٔالدًا أظّالك، ويتًّالؽ  -بالؾ يَِالد مالـ دو الؿ بالدرجٚت -وذـرى دالـ يَِالدهؿ

ـالالالام فالالالق ـٕٚالالالٝ ٕزفالالالٝ مالالالـ افًالالالامء، واهلل ظالالالز وجالالالؾ يَالالالقل:  بّالالالذاهٌٓؿ وأؿالالالقاقؿ 
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ـَؾِقالً َما َتَذفهُرونَ ﴿  .[2]األعراف:﴾اتهبُِعوا َما أُكِْزَل إَِققُْؽْم ِمْن َربُِّؽْم َوالَ تَتهبُِعوا ِمْن ُدوكِِه أَْوقِقَاَ  

 أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل:-7

ؿالد روى ظْالف أصالحٚبف ؾٖوقؿ اإلمٚم أبق حٍْٜٔ افًْامن بـ ثٚبٝ رمحف اهلل، و

أؿالالالالقآً صالالالالتك، وظٌالالالالٚرات متْقظالالالالٜ  ـِٓالالالالٚ تالالالالٗدي إػ رء واحالالالالد وهالالالالق: وجالالالالقب 

 إخذ بٚحلديٞ، وترك تَِٔد اراء إئّٜ ادخٚفٍٜ فف:

 .شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »-7

 .شٓ حيؾ ٕحد أن يٖخذ بَقفْٚ  مٚ مل يًِؿ مـ أيـ أخذٕٚه  » -7

 .شدفٔع أن يٍتل بُالمل  حرام ظذ مـ مل يًر ف »ويف روايٜ: 

 .شؾْٕ٘ٚ بؼ  َٕقل افَقل افٔقم، وٕرجع ظْف ؽدًا  »زاد يف روايٜ: 

ٓ تُتالٛ ـالؾ مالٚ تًالّع  -وهق أبق يقشالػ-وحيؽ يٚ يًَقب! »ويف أخرى: 

وأرى افالالالرأي ؽالالالدًا، وأترـالالالف بًالالالد  مْالالالل  ؾالالال٘:ي ؿالالالد أرى افالالالرأي افٔالالالقم، وأترـالالالف ؽالالالدًا،

 .شؽد

ُٝ ؿالالالالقًٓ خيالالالالٚفػ ـتالالالالٚب اهلل»-7 ، ؾالالالالٚترـقا ¢ تًالالالالٚػ، وخالالالالز افرشالالالالقل إذا ؿِالالالال

 .شؿقال 

 مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل:-7

 وأمٚ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل  ؾَٚل:

إٕام إٔٚ بؼ أخىئ وأصالٔٛ، ؾالٕٚيروا يف رأيالل  ؾُالؾ مالٚ واؾالؼ افُتالٚب  » -7

 .شوافًْٜ  ؾخذوه، وـؾ مٚ مل يقاؾؼ افُتٚب وافًْٜ  ؾٚترـقه 
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 .ش ¢ٓ ويٗخذ مـ ؿقفف ويسك  إٓ افٌْل إ -¢بًد افٌْل -فٔس أحد » -7

 ؿٚل ابـ وهٛ:-7

ًٚ شئؾ ظـ ختِٔؾ أصٚبع افرجِغ يف افقوقء؟ ؾَٚل:   شًّٝ مٚفُ

 .شفٔس ذفؽ ظذ افْٚس »

ومالالٚ »ؿالالٚل: ؾسـتالالف حتالالك خالالػ افْالالٚس، ؾَِالالٝ فالالف: ظْالالدٕٚ يف ذفالالؽ شالالْٜ. ؾَالالٚل: 

 .شهل؟ 

ـ يزيالالد بالالـ ؿِالالٝ: حالالدثْٚ افِٔالالٞ بالالـ شالالًد وابالالـ قًٔالالٜ وظّالالرو بالالـ احلالالٚرث ظالال

ظّرو ادًٚؾري ظـ أيب ظٌد افالرمحـ احلالٌع ظالـ ادًالتقرد بالـ صالداد افَالرر 

إن هالذا  »يدفؽ بخْكه مالٚ بالغ أصالٚبع رجِٔالف. ؾَالٚل:  ¢ؿٚل: رأيٝ رشقل اهلل 

 .شاحلديٞ حًـ، ومٚ شًّٝ بف ؿط إٓ افًٚظٜ 

 افنٚؾًل رمحف اهلل:-7

أـثالالر وأضٔالالٛ وأتٌٚظالالف  وأمالالٚ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل رمحالالف اهلل  ؾالالٚفَْقل ظْالالف يف ذفالالؽ

 أـثر ظّالً هبٚ وأشًد  ؾّْٓٚ:

وتًالالزب ظْالالف، ؾّٓالالام  ¢مالالٚ مالالـ أحالالد إٓ وتالالذهٛ ظِٔالالف شالالْٜ فرشالالقل اهلل  »-7

خالالالال ف مالالالٚ ؿِالالالٝ   ¢ؿِالالٝ مالالالـ ؿالالالقل، أو أصالالالِٝ مالالالـ أصالالالؾ، ؾٔالالالف ظالالالـ رشالالالقل اهلل 

 .ش، وهق ؿقال ¢ؾٚفَقل مٚ ؿٚل رشقل اهلل 

  مل ¢رشالالالقل اهلل أمجالالالع ادًالالالِّقن ظالالالذ أن مالالالـ اشالالالتٌٚن فالالالف شالالالْٜ ظالالالـ  »-7

 .شحيؾ فف أن يدظٓٚ فَقل أحد 
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  ؾَقفالالقا بًالالْٜ رشالالقل ¢إذا وجالالدتؿ يف ـتالالٚيب خالالال ف شالالْٜ رشالالقل اهلل  »-7

 .ش، ودظقا مٚ ؿِٝ ¢اهلل 

 .شؾٚتًٌقهٚ، وٓ تِتٍتقا إػ ؿقل أحد  »ويف روايٜ: 

 .شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »-3

احلالالالالديٞ افهالالالالحٔ   إٔالالالالتؿ أظِالالالالؿ بٚحلالالالالديٞ وافرجالالالالٚل مْالالالالل، ؾالالالال٘ذا ـالالالالٚن  »-5

ًٚ -ؾالالٖظِّق:ي بالالف ًٚ، أو صالالٚمٔ ًٚ، أو بكالالي   حتالالك أذهالالٛ إفٔالالف -أي رء يُالالقن: ـقؾٔالال

 ًٚ  .شإذا ـٚن صحٔح

ظْد أهؾ افَْؾ بخال ف مٚ  ¢ـؾ مًٖفٜ ص  ؾٔٓٚ اخلز ظـ رشقل اهلل  »-0

 .شؿِٝ  ؾٖٕٚ راجع ظْٓٚ يف حٔٚيت، وبًد مقيت 

خالؾالالف  ؾالالٚظِّقا أن  ¢إذا رأيتّالالق:ي أؿالالقل ؿالالقًٓ، وؿالالد صالال  ظالالـ افٌْالالل  »-3

 .شظَع ؿد ذهٛ 

خالالالال ف ؿالالالقال امالالالٚ يهالالال   ؾحالالالديٞ  ¢ـالالالؾ مالالالٚ ؿِالالالٝ  ؾُالالالٚن ظالالالـ افٌْالالالل  »-8

 .شافٌْل أوػ، ؾال تَِدو:ي 

 .ش  ؾٓق ؿقال، وإن مل تًًّقه مْل ¢ـؾ حديٞ ظـ افٌْل  »-3

 أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل:-3

ًٚ هبالالٚ ًٚ فًِالالْٜ و ًالالُ ـالالٚن »، حتالالك وأمالالٚ اإلمالالٚم أمحالالد  ؾٓالالق أـثالالر إئّالالٜ مجًالال

   وفذفؽ ؿٚل:شيُره ووع افُتٛ افتل تنتّؾ ظذ افتٍريع وافرأي 

ًٚ، وٓ افنٚؾًل، وٓ إوزاظالل، وٓ افثالقري،  »-7 ٓ تَِد:ي، وٓ تَِد مٚفُ
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 . ويف روايٜ:شوخذ مـ حٔٞ أخذوا 

وأصحٚبف، ؾخذ بف، ثؿ  ¢ٓ تَِد ديْؽ أحدًا مـ هٗٓء، مٚ جٚء ظـ افٌْل  »

 وؿٚل مرة: شفرجؾ ؾٔف خمر افتٚبًغ بًد  ا

وظـ أصحٚبف، ثؿ هق مـ بًالد  ¢آتٌٚع: أن يتٌع افرجؾ مٚ جٚء ظـ افٌْل  »

 .شافتٚبًغ خمر 

رأي إوزاظالالل، ورأي مٚفالالؽ، ورأي أيب حٍْٔالالٜ  ـِالالف رأي، وهالالق ظْالالدي  »-7

 .ششقاء، وإٕام احلجٜ يف أثٚر 

 .ش  ؾٓق ظذ صٍٚ هُِٜ ¢مـ رد حديٞ رشقل اهلل  »-7

هل أؿقال إئّالٜ رِض اهلل تًالٚػ ظالْٓؿ يف إمالر بٚفتًّالؽ بٚحلالديٞ،  تِؽ

وافْٓالالالل ظالالالـ تَِٔالالالدهؿ دون بهالالالرة، وهالالالل مالالالـ افقوالالالقح وافٌٔالالالٚن بحٔالالالٞ ٓ تٌَالالالؾ 

 جدًٓ وٓ تٖويالً.

ؾالالال٘ن مالالالـ  ًالالالؽ بُالالالؾ مالالالٚ ثٌالالالٝ يف افًالالالْٜ، وفالالالق خالالالٚفػ بًالالالض أؿالالالقال : وظِٔالالالف

ًٚ ظالالـ ضالالريَ ًٚ دالالذهٌٓؿ، وٓ خٚرجالال تٓؿ  بالالؾ هالالق متٌالالع قالالؿ إئّالالٜ  ٓ يُالالقن مٌٚيْالال

ًٚ، ومتًّالالؽ بالالٚفًروة افالالقثَك افتالالل ٓ إٍهالالٚم قالالٚ، وفالالٔس ـالالذفؽ مالالـ تالالرك  مجًٔالال

افًالالالْٜ افثٚبتالالالٜ دجالالالرد خمٚفٍتٓالالالٚ فَالالالققؿ  بالالالؾ هالالالق بالالالذفؽ ظالالالٚص قالالالؿ، وخمالالالٚفػ 

ُؿنوَك ؿِنقَ   ﴿ٕؿقاقؿ ادتَدمٜ، واهلل تًالٚػ يَالقل:  َؽِّ َُ َُْمِمـُنوَن َحتهنى  ؿاَلَ َوَربَِّك الَ 

ََُسؾُِّؿوا َتْسؾِقً  َشَجَر  ـََضقَْت َو ، وـنال  [56]النساء:﴾بَقْـَُفْم ُثمه الَ ََيُِدوا ِِف أَكُػِسِفْم َحَرًجا ِِمها 

َُِصقبَُفْم َعَذاٌب أَقِقمٌ  ﴿  .[52]النور:﴾َؿؾْقَْحَذِر اقهِذََن ُُيَاقُِػوَن َعْن أَْمِرهِ أَْن ُتِصقبَُفْم ؿِتْـٌَة أَْو 

 رمحف اهلل تًٚػ:ؿٚل احلٚؾظ ابـ رجٛ 
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، وظرؾالالالالف  أن ئٌْالالالالف ف مالالالالٜ، ¢ؾٚفقاجالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مالالالالـ بٌِالالالالف أمالالالالر افرشالالالالقل  »

ويْه  قالؿ، ويالٖمرهؿ بٚتٌالٚع أمالره، وإن خالٚفػ ذفالؽ رأي أي مًيالؿ ؿالد خالٚفػ 

أمالالالالره يف بًالالالالض إصالالالالٔٚء خىالالالالٖ، ومالالالالـ هْالالالالٚ رد افهالالالالحٚبٜ ومالالالالـ بًالالالالدهؿ ظالالالالذ ـالالالالؾ 

ًٚ فالالالف  بالالالؾ هالالالق دٌالالالقب  خمالالالٚفػ شالالالْٜ صالالالحٔحٜ، وربالالالام أؽِيالالالقا يف افالالالرد، ٓ بٌوالالال

ظْالالدهؿ مًيالالؿ يف ٍٕقشالالٓؿ، فُالالـ رشالالقل اهلل أحالالٛ إفالالٔٓؿ، وأمالالره ؾالالقق أمالالر ـالالؾ 

خمِالالالقق، ؾالالال٘ذا تًالالالٚرض أمالالالر افرشالالالقل وأمالالالر ؽالالالره  ؾالالالٖمر افرشالالالقل أوػ أن يَالالالدم 

ويتٌع، وٓ يّْع مـ ذفؽ تًئؿ مـ خٚفػ أمره، وإن ـالٚن مٌٍالقرًا فالف، بالؾ ذفالؽ 

 ¢ا طٓالالالالالر أمالالالالالر افرشالالالالالقل ادخالالالالالٚفػ ادٌٍالالالالالقر فالالالالالف ٓ يُالالالالالره أن خيالالالالالٚفػ أمالالالالالره  إذ

 .شبخالؾف

، وأوجٌالالالقا -ـالالالام مالالالر -ؿِالالالٝ: ـٔالالالػ يُرهالالالقن ذفالالالؽ  وؿالالالد أمالالالروا بالالالف أتٌالالالٚظٓؿ

ظِالالالالٔٓؿ أن يسـالالالالقا أؿالالالالقاقؿ ادخٚفٍالالالالٜ فًِالالالالْٜ؟! بالالالالؾ إن افنالالالالٚؾًل رمحالالالالف اهلل أمالالالالر 

أصالالحٚبف أن يًْالالٌقا افًالالْٜ افهالالحٔحٜ إفٔالالالف، وفالالق مل يٖخالالذ هبالالٚ، أو أخالالذ بخالؾٓالالالٚ  

افًٔد رمحف اهلل ادًٚئؾ افتل خٚفػ مذهٛ  وفذفؽ دٚ مجع ادحَؼ ابـ دؿٔؼ

ًٚ -ـالالؾ واحالالد مالالـ إئّالالٜ إربًالالٜ احلالالديٞ افهالالحٔ  ؾٔٓالالٚ يف  -إٍالالرادًا، واجتامظالال

 جمِد وخؿ  ؿٚل يف أوفف:

إن ًٕالالالالٌٜ هالالالالذه ادًالالالالٚئؾ إػ إئّالالالالٜ ادجتٓالالالالديـ حالالالالرام، وإٕالالالالف عالالالالٛ ظالالالالذ  »

 .ش افٍَٓٚء ادَِديـ قؿ مًرؾتٓٚ  فئال يًزوهٚ إفٔٓؿ  ؾُٔذبقا ظِٔٓؿ

 تسى األتباع بعض أقٛاٍ أ٥ُتِٗ اتباعًا يًط١ٓ:

قِػَ  ﴿وفذفؽ ـِف ـٚن أتٌالٚع إئّالٜ  ـَؾِقٌل ِمَن اآلِخِرَنَ  ،ُثؾهٌة ِمَن األَوه -12]الواقعة::﴾َو
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. ال َلخذون بلـوال أئؿتفم فؾفا؛ بل ـد ترفوا فثرًا مـفا دا ظفر هلم خماقػتفا [11

سن، وأبنا َو نح ر افن  اَّلل ـند خاقػنا قؾسـة، حتى إن اإلمامػ  حمؿد بن اْل

شقخف  أبا حـقػة )ِف كحو ثؾث ادذهب(، وفتنب اقػنروك فػقؾنة ببقنان ذقنك، 

وكحو هذا َؼال ِف اإلمام ادزين، وؾره من أتبناك اقَناؿعي وؾنره، وقنو ذهبـنا 

كرضب عذ ذقك األمثؾة؛ قطال بـا اقؽالم، وخلرجـا به ع  ـصندكا إققنه ِف هنذا 

 اإلَياز؛ ؿؾـؼترص عذ مثاقػ اثـػ اقبحث من 

 ( 151)ص «موطئه  »ـال اإلمام حمؿد ِف -1

ـال حمؿد  أما أبو حـقػة ر اه اَّلل؛ ؿؽان ال َرى ِف اال تسؼا  صالة، وأمنا  »

 إقخ.«ِف ـوقـا؛ ؿنن اإلمام َصغ باقـاس رفعتػ، ثم َدعو، وَول ردا ه...

منام حمؿند، ومنن منن أصنحاب اإل-وهذا عصنام بنن َو نح اقبؾخني-2

فان َػتي بخالف ـول اإلمام أيب حـقػنة فثنرًا؛  » -ادالزمػ قإلمام أيب َو ح

فنان َرؿن  »؛ وقنذقك «ألكه مل َعؾم اقدققل، وفان َظفر قه دققل ؾره؛ ؿقػتي به 

، ؿؾم َؿـعنه منن ¢؛ ف  هو ِف اقسـة ادتواترة عـه «َدَه عـد اقرفوك، واقرؿ  مـه 

اقثالثة ـاقوا بخالؿفا، وذقك منا َينب أن َؽنون عؾقنه فنل اقعؿل هبا أن أئؿته 

 .-بَفادة األئؿة األربعة وؾرهم؛ ف  تؼدم-مسؾم

  إكـي أرجنو أن ال َبنادر أحند منن ادؼؾندَن إؼ اقطعنن ِف وخالصة اقؼول

مؽب هذا اقؽتاب، وترك اال تػادة ِما ؿقه من اقسـن اقـبوَة بدعوى خماقػتفنا 

فر ما أ ؾػـاه منن أـنوال األئؿنة ِف وجنوب اقعؿنل قؾؿذهب؛ بل أرجو أن َتذ

باقسـة، وترك أـواهلم ادخاقػة هلا، وققعؾم أن اقطعن ِف هنذا ادؽنب؛ إكن  هنو 
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فن  -ه أًَا فان من األئؿة، ؿنك  أخذكا هذا ادـفج مـفمدطعن ِف اإلمام اقذي َؼؾ

طر عظقم؛ ، ؿؿن أعرض عن االهتدا  هبم ِف هذا اقسبقل؛ ؿفو عذ خ- بق بقاكه

ألكه َستؾزم اإلعراض عن اقسـة، وـد أمركنا عـند االخنتالف بناقرجوك إققفنا، 

ُؿوَك ؿِقَ  َشَجَر بَْقنـَُفْم  ﴿واالعت د عؾقفا؛ ف  ـال تعاؼ   َؽِّ َُ َُْمِمـُوَن َحتهى  ؿاَلَ َوَربَِّك الَ 

ََُسؾِّ  ـََضقَْت َو  .[56]النساء:﴾ُؿوا َتْسؾِقً  ُثمه الَ ََيُِدوا ِِف أَكُػِسِفْم َحَرًجا ِِمها 

نْوَل اْدُنْمِمـَِػ إَِذا ُدُعنوا إَِؼ اَّللهِ ﴿أ لل اَّلل تعاؼ أن َيعؾـا ِمن ـال ؿقفم   ـَ إِكهَ  َفناَن 

ـَا َوأُْوَقئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  ـَا َوأَطَْع ََُؼوُقوا َ ِؿْع َُطِِ  اَّللهَ، َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم أَْن  ُه  َوَرُ وقَ َوَمْن 

ََتهؼِ   .[63-61]النور:﴾َؿلُْوَقئَِك ُهُم اْقَػائُِزونَ  هِ َوَُيَْش اَّللهَ َو

 شبٗات ٚجٛابٗا:

ذفالالؽ مالالٚ ـْالالٝ ـتٌتالالف مْالالذ ظؼالال شالالْقات يف مَدمالالٜ هالالذا افُتالالٚب، وؿالالد طٓالالر فْالالٚ 

يف هذه افزهٜ إٔالف ـالٚن قالٚ تالٖثر ضٔالٛ يف صالٍق ف افنالٌٚب ادالٗمـ  إلرصالٚدهؿ 

يف ديالالالالالْٓؿ وظٌالالالالالٚدعؿ إػ ادٌْالالالالالع افهالالالالالٚيف مالالالالالـ اإلشالالالالالالم: إػ وجالالالالالقب افًالالالالالقدة 

افًالالٚمِقن بٚفًالالْٜ، وادتًٌالالدون  -واحلّالالد هلل-افُتالالٚب وافًالالْٜ  ؾَالالد ازداد ؾالالٔٓؿ

ًٚ ظالالالالـ  هبالالالالٚ، حتالالالالك صالالالالٚروا مًالالالالروؾغ بالالالالذفؽ  ؽالالالالر أ:ي دًالالالالٝ مالالالالـ بًوالالالالٓؿ تقؿٍالالالال

ًٚ يف وجالالالقب ذفالالالؽ بًالالالد مالالالٚ شالالالَْٚ مالالالـ أيالالالٚت -إٓالالالدؾٚع إػ افًّالالالؾ هبالالالٚ، ٓ صالالالُ

  وفُالالـ فنالالٌٓٚت يًالالًّق ٚ مالالـ -إئّالالٜ يف إمالالر بالالٚفرجقع إفٔٓالالٚ وإخٌالالٚر ظالالـ

بًض ادنٚيخ ادَِديـ  فذا رأيٝ أن أتًرض فذـرهٚ، وافرد ظِٔٓٚ، فًؾ ذفؽ 

افالالًٌض يْالالدؾع بًالالد ذفالالؽ إػ افًّالالؾ بٚفًالالْٜ مالالع افًالالٚمِغ هبالالٚ  ؾُٔالالقن مالالـ افٍرؿالالٜ 

 افْٚجٜٔ ب٘ذن اهلل تًٚػ.
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 ؿٚل بًوٓؿ:-7

يف صٗون ديْْٚ أمر واجالٛ، ٓ شالٔام  ¢هدي ٌْٕٔٚ ٓ صؽ أن افرجقع إػ  »

ؾالالٔام ـالالٚن مْٓالالٚ ظٌالالٚدة دوالالٜ، ٓ جمالالٚل فِالالرأي وآجتٓالالٚد ؾٔٓالالٚ  ٕ الالٚ تقؿٍٔٔالالٜ  

ٖمر ذفؽ، بؾ يـٚفهالة مثالً، وفُْْٚ ٓ ُٕٚد ًّٕع أحدًا مـ ادنٚيخ ادَِديـ 

ٕجالالدهؿ يَالالرون آخالالتال ف، ويزظّالالقن إٔالالف تقشالالًٜ ظالالذ إمالالٜ، وحيتجالالقن ظالالذ 

-ره يف مثؾ هذه ادْٚشٌٜ راديـ بف ظذ إٔهٚر افًالْٜوضٚدٚ ـر -بحديٞذفؽ 

 .شاختال ف أمتل رمحٜ  »: 

ؾٌٔالالدو فْالالٚ أن هالالذا احلالالديٞ خيالالٚفػ ادالالْٟٓ افالالذي تالالدظق إفٔالالف، وأفٍالالٝ ـتٚبالالؽ 

 .شهذا وؽره ظِٔف، ؾام ؿقفؽ يف هذا احلديٞ؟ 

 واجلقاب مـ وجٓغ:

 فف  ؿٚل افًالمٜ افًٌُل: إول: أن احلديٞ ٓ يه   بؾ هق بٚضؾ ٓ أصؾ

 .شمل أؿػ فف ظذ شْد صحٔ ، وٓ ؤًػ، وٓ مقوقع  »

 ؿِٝ: وإٕام روي بٍِظ:

 . و:ش... اختال ف أصحٚيب فُؿ رمحٜ  »

 .شأصحٚيب ـٚفْجقم، ؾٌٖهيؿ اؿتديتؿ  اهتديتؿ  »

وـالمهالالٚ ٓ يهالال : إول: واه جالالدًا، وأخالالر: مقوالالقع. وؿالالد حََالالٝ افَالالقل 

)رؿالالالالالالالالالالؿ  شًالالالالالالالالالالِٜ إحٚديالالالالالالالالالالٞ افوالالالالالالالالالالًٍٜٔ وادقوالالالالالالالالالالقظٜ شِ »يف ذفالالالالالالالالالالؽ ـِالالالالالالالالالالف يف 

 (.07و53و58
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خمالالالالٚفػ فَِالالالالران افُالالالالريؿ  ؾالالالال٘ن أيالالالالٚت  -مالالالالع والالالالًٍف-افثالالالالٚ:ي: أن احلالالالالديٞ

أصٓر مالـ -يف افْٓل ظـ آختال ف يف افديـ، وإمر بٚٓتٍٚق ؾٔف -افقاردة ؾٔف

أن تذـر، وفُـ ٓ بٖس مـ أن ًٕقق بًوٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل  ؿٚل اهلل تًالٚػ: 

ؾُوا َوَتْذَهَب ِرَُُؽمْ َوالَ  ﴿ ََ ـَاَزُعوا ؿَتَْػ فِػَ ﴿. وـال  [15]األنفةا::﴾ َت ، َوالَ َتُؽوكُوا ِمَن ادُْْؽِ

َـَُفْم َوَفاكُوا ِشقًَعا ُفلُّ ِحْزٍب بَِ  َقنَدَْيِْم ؿَِرُحنونَ  ـُوا ِد . وؿالٚل: [23-21]الةرو::﴾ِمَن اقهِذََن ؿَره

َََزاُقوَن خُمْتَؾِِػػَ  ﴿ . ؿنذا فان من رحم ربنك [111-111]هةو::﴾اله َمْن َرِحَم َربَُّك إِ ، َوالَ 

 ال ُيتؾػون، وإك  ُيتؾح أهل اقباطل؛ ؿؽقح َعؼل أن َؽون االختالف ر اة؟!

ؿثبت أن هذا اْلدَث ال َصح؛ ال  ـدًا وال متـًا، وحقـئٍذ َتبػ بوضنو  أكنه 

 ذي أمر به األئؿة.ال َيوز اختاذه شبفة قؾتوـح عن اقعؿل باقؽتاب واقسـة، اق

 وـال آخرون -2

ًٚ ظْالالالالالالف  ؾالالالالالالامذا تَقفالالالالالالقن يف اخالالالالالالتال ف  » إذا ـالالالالالالٚن آخالالالالالالتال ف يف افالالالالالالديـ مْٓٔالالالالالال

افهحٚبٜ، وإئّٜ مـ بًدهؿ؟ وهؾ ثّٜ ؾرق بالغ اخالتالؾٓؿ، واخالتال ف ؽالرهؿ 

 مـ ادتٖخريـ؟

 ًٕؿ  هْٚك ؾرق ـٌر بغ آختالؾغ، وييٓر ذفؽ يف صٔئغ: اجلقاب: ف

 إول: شٌٌف.

 خر: أثره.وأ

ؾٖمالالٚ اخالالتال ف افهالالحٚبٜ  ؾالالٕ٘ام ـالالٚن ظالالـ ضورة واخالالتال ف ضًٌٔالالل مالالْٓؿ يف 

افٍٓالالالالؿ  ٓ اختٔالالالالٚرًا مالالالالْٓؿ فِخالالالالال ف، يوالالالالٚ ف إػ ذفالالالالؽ أمالالالالقر أخالالالالرى ـٕٚالالالالٝ يف 

زمالالالْٓؿ، اشالالالتِزمٝ اخالالالتالؾٓؿ، ثالالالؿ زافالالالٝ مالالالـ بًالالالدهؿ، ومثالالالؾ هالالالذا آخالالالتال ف ٓ 
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ًٚ، وٓ يِحالؼ أهِالالف افالذم افالقارُد يف أ يالٚت افًالٚبَٜ، ومالالٚ يُّالـ اخلالالص مْالف ـِٔال

 يف مًْٚهٚ  فًدم حتَؼ ذط ادٗاخذة، وهق افَهد، أو اإلسار ظِٔف.

ًٚ  ؾال٘ن بًوالٓؿ ؿالد  وأمٚ آخالتال ف افَالٚئؿ بالغ ادَِالدة  ؾالال ظالذر قالؿ ؾٔالف ؽٚفٌال

تتٌالالالالغ فالالالالف احلجالالالالٜ مالالالالـ افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ، وأ الالالالٚ تٗيالالالالد ادالالالالذهٛ أخالالالالر افالالالالذي ٓ 

ٚ خالالال ف مذهٌالالف، ؾُالالٖن ادالالذهٛ يتّالالذهٛ بالالف ظالالٚدة، ؾٔالالدظٓٚ ٓ فقالالء  إٓ ٕ الال

، وادالالذهٛ أخالالر هالالق ¢ظْالالده هالالق إصالالؾ، أو هالالق افالالديـ افالالذي جالالٚء بالالف دّالالد 

 ديـ اخر مًْقخ!

ظالذ مالٚ -واخرون مْٓؿ ظالذ افَْالٔض مالـ ذفالؽ  ؾال٘ ؿ يالرون هالذه ادالذاهٛ

 ـؼائع متًددة  ـام سح بذفؽ بًض متٖخرهيؿ: -بْٔٓٚ مـ اختال ف واشع

ء، ويالالالدع مالالالٚ صالالالٚء، إذ افُالالالؾ ذ مالالالـ أهيالالالٚ مالالالٚ صالالالٚٓ حالالالرج ظالالالذ ادًالالالِؿ أن يٖخالالال »

 !شذع

وؿالالالالد حيالالالالتٟ هالالالالٗٓء، وهالالالالٗٓء ظالالالالذ بَالالالالٚئٓؿ يف آخالالالالتال ف بالالالالذفؽ احلالالالالديٞ 

 وـثرًا مٚ شًّْٚهؿ يًتدفقن بف ظذ ذفؽ! شاختال ُف أمتل رمحٜ  »افٌٚضؾ: 

 ويًِؾ بًوٓؿ هذا احلديٞ، ويقجٓقٕف بَققؿ:

 !شظذ إمٜ إن آختال ف إٕام ـٚن رمحٜ  ٕن ؾٔف تقشًٜ  »

ومالالالع أن هالالالذا افتًِٔالالالؾ خمالالالٚفػ فكالالالي  أيالالالٚت ادتَدمالالالٜ، وؾحالالالقى ـِالالالامت 

 إئّٜ افًٚبَٜ  ؾَد جٚء افْص ظـ بًوٓؿ برده، ؿٚل ابـ افَٚشؿ:

ًٚ وافِٔالالٞ يَالالقٓن يف اخالالتال ف أصالالحٚب رشالالقل اهلل  » : فالالٔس ¢شالالًّٝ مٚفُالال

 .ش  فٔس ـذفؽ، إٕام هق خىٖ وصقاب شؾٔف تقشًٜ  »ـام ؿٚل ٕٚس: 
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 ل أصٓٛ:وؿٚ

  أتراه ¢شئؾ مٚفؽ ظّـ أخذ بحديٞ حدثف ثَٜ ظـ أصحٚب رشقل اهلل  »

 مـ ذفؽ يف شًٜ؟ ؾَٚل:

ٓ واهلل! حتالالالك يهالالالٔٛ احلالالالؼ، مالالالٚ احلالالالؼ إٓ واحالالالد، ؿالالالقٓن خمتٍِالالالٚن يُقٕالالالٚن 

ًٚ؟! مٚ احلؼ وافهقاب إٓ واحد  ًٚ مجًٔ  .شصقاب

 وؿٚل ادز:ي صٚحٛ اإلمٚم افنٚؾًل:

ًٚ، وٕيالر بًوالٓؿ ¢هلل وؿد اختِػ أصحٚب رشالقل ا »   ؾخىالٖ بًوالٓؿ بًوال

ًٚ ظْالدهؿ  دالٚ ؾًِالقا ذفالؽ،  يف أؿٚويؾ بًض وتًٌَٓٚ، وفق ـالٚن ؿالققؿ ـِالف صالقاب

وؽوالالٛ ظّالالر بالالـ اخلىالالٚب مالالـ اخالالتال ف أيب بالالـ ـًالالٛ وابالالـ مًالالًقد يف افهالالالة 

 يف افثقب افقاحد  إذ ؿٚل أيب:

 إن افهالة يف افثقب افقاحد حًـ مجٔؾ. وؿٚل ابـ مًًقد:

ًٚ، ؾَٚل: إٕام ـٚن  ذفؽ وافثٔٚب ؿِِٜٔ. ؾخرج ظّر مٌوٌ

امالالالـ يْيالالر إفٔالالالف، ويٗخالالذ ظْالالالف!  ¢اختِالالػ رجالالالالن مالالـ أصالالالحٚب رشالالقل اهلل 

وؿالالد صالالدق أيب، ومل يالالُٖل ابالالـ مًالالًقد، وفُْالالل ٓ أشالالّع أحالالدًا خيتِالالػ ؾٔالالف بًالالد 

 .شمَٚمل هذا  إٓ ؾًِٝ بف ـذا وـذا 

:ًٚ  وؿٚل اإلمٚم ادز:ي أيو

زظؿ أن افًٚدَِْغ إذا اجتٓدا يف احلٚدثٜ  ؾَٚل يَٚل دـ جقز آختال ف، و »

أحدمهٚ حالل، وأخر: حرام. أن ـالؾ واحالد مالْٓام يف اجتٓالٚده مهالٔٛ احلالؼ: 
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 أبٖصٍؾ ؿِٝ هذا، أم بَٔٚس؟ ؾ٘ن ؿٚل: بٖصؾ. ؿٔؾ فف:

ـٔالالالػ يُالالالقن أصالالالالً، وافُتالالالٚب يٍْالالالل آخالالالتال ف؟! وإن ؿِالالالٝ: بَٔالالالٚس. ؿٔالالالؾ: 

ز فالالالالالؽ أن تَالالالالالٔس ظِٔٓالالالالالٚ جالالالالالقاز ـٔالالالالالػ تُالالالالالقن إصالالالالالقل تٍْالالالالالل اخلالالالالالال ف، وعالالالالالق

 .شاخلال ف؟! هذا مٚ ٓ عقزه ظٚؿؾ  ؾوالً ظـ ظٚمل 

ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: خيٚفػ مٚ ذـرتف ظـ اإلمٚم مٚفؽ أن احلالؼ واحالد ٓ يتًالدد مالٚ 

 (:7/83ف شتٚذ افزرؿٚ ) شاددخؾ افٍَٓل  »جٚء يف ـتٚب 

إلمالٚم وفَد هؿ أبق جًٍر ادْهقر، ثؿ افرصٔد مـ بًده أن خيتالٚرا مالذهٛ ا »

ًٚ فِدوفٜ افًٌٚشٜٔ، ؾْٓٚمهٚ مٚفالؽ ظالـ ذفالؽ  شادقضٖ  »مٚفؽ وـتٚبف  ًٚ ؿوٚئٔ ؿٕٚقٕ

 وؿٚل:

اختٍِالالقا يف افٍالالروع، وتٍرؿالالقا يف افٌِالالدان، وـالالؾ  ¢إن أصالالحٚب رشالالقل اهلل »

 .شمهٔٛ 

وأؿالالقل: إن هالالذه افَهالالٜ مًروؾالالٜ منالالٓقرة ظالالـ اإلمالالٚم مٚفالالؽ رمحالالف اهلل، فُالالـ 

 ؿقفف يف اخرهٚ:

ٚ ٓ أظِالالؿ فالالف أصالالالً يف رء مالالـ افروايالالٚت، وادهالالٚدر . امالالشوـالالؾ مهالالٔٛ  »

 شاحلِٔالالالٜ »افتالالالل وؿٍالالالٝ ظِٔٓالالالٚ، افِٓالالالؿ! إٓ روايالالالٜ واحالالالدة أخرجٓالالالٚ أبالالالق ًٕالالالٔؿ يف 

 »( ب٘شالالالالالْٚد ؾٔالالالالالف ادَالالالالالدام بالالالالالـ داود، وهالالالالالق: امالالالالالـ أوردهالالالالالؿ افالالالالالذهٌل يف 0/777)

 ، ومع ذفؽ ؾ٘ن فٍيٓٚ:شافوًٍٚء 

 . ؾَقفف:شوـؾ ظْد ًٍٕف مهٔٛ  »

مدخقفالالالٜ، وـٔالالالػ ٓ تُالالالقن  شادالالالدخؾ  »دل ظالالالذ أن روايالالالٜ . يالالالشظْالالالد ًٍٕالالالف  »
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ـالالالالذفؽ  وهالالالالل خمٚفٍالالالالٜ دالالالالٚ رواه افثَالالالالٚت ظالالالالـ اإلمالالالالٚم مٚفالالالالؽ أن احلالالالالؼ واحالالالالد ٓ 

يتًدد  ـام شٌؼ بٕٔٚف؟! وظذ هذا ـؾ إئّٜ مـ افهالحٚبٜ، وافتالٚبًغ، وإئّالٜ 

 إربًٜ ادجتٓديـ وؽرهؿ.

 (:7/88ؿٚل ابـ ظٌد افز )

ًٚ يف وفق ـٚن افهقاب يف  » وجٓغ متداؾًغ  مٚ خىالٖ افًالِػ بًوالٓؿ بًوال

 ًٚ اجتٓالالالٚدهؿ، وؿوالالالٚئٓؿ، وؾتالالالقاهؿ، وافْيالالالر يالالالٖبك أن يُالالالقن افقالالال ووالالالده صالالالقاب

 ـِف، وفَد أحًـ مـ ؿٚل:

ل ًٚ يف حالالالالالالالاٚل ت والالالالالالالالديـ مًالالالالالالالال  إثٌالالالالالالالاٚل

 

 

ل  يت مالالالالالالاـل ادحالالالالالالاٚل  أؿالالالالالالاٌل  مالالالالالالاٚل يالالالالالالاٖل

ؾ٘ن ؿٔالؾ: إذا ثٌالٝ أن هالذه افروايالٜ بٚضِالٜ ظالـ اإلمالٚم  ؾِالامذا أبالك اإلمالٚم ظالذ   

 ، ومل عٌف إػ ذفؽ؟شادقضٖ  »دْهقر أن عّع افْٚس ظذ ـتٚبف ا

ذح »ؾٖؿقل: أحًـ مٚ وؿٍٝ ظِٔف مـ افروايٜ مٚ ذـره احلٚؾظ ابـ ـثالر يف 

ًٚ ؿٚل:77)ص شاختهٚر ظِقم احلديٞ   (، وهق أن اإلمٚم مٚفُ

 .شإن افْٚس ؿد مجًقا واضًِقا ظذ أصٔٚء مل ٕىِع ظِٔٓٚ  »

 وإٕهٚؾف  ـام ؿٚل ابـ ـثر رمحف اهلل تًٚػ.وذفؽ مـ  ٚم ظِّف 

ؾثٌٝ أن اخلال ف ذ ـِف، وفٔس رمحٜ، وفُـ مْف مٚ يٗاخذ ظِٔالف اإلًٕالٚن  

ـخالال ف ادتًهالٌٜ فِّالذاهٛ، ومْالف مالٚ ٓ يٗاخالذ ظِٔالف  ـخالال ف افهالحٚبٜ ومالـ 

 تٚبًٓؿ مـ إئّٜ  حؼٕٚ اهلل يف زمرعؿ ووؾَْٚ ٓتٌٚظٓؿ.

 وخالصتف:
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ا اوالالىرارًا، وفُالالْٓؿ ـالالٕٚقا يُْالالرون آخالالتال ف، ويٍالالرون إن افهالالحٚبٜ اختٍِالالق

 مْف مٚ وجدوا إػ ذفؽ شٌٔالً.

  ؾالالالال -ؾّالالالع إمُالالالٚ ؿ اخلالالالالص مْالالالف، وفالالالق يف ؿًالالالؿ ـٌالالالر مْالالالف-وأمالالالٚ ادَِالالالدة

 يتٍَقن، وٓ يًًقن إفٔف  بؾ يَروٕف، ؾنتٚن إذن بغ آختالؾغ.

 ذفؽ هق افٍرق مـ جٜٓ افًٌٛ.

-ق أوو   وذفؽ أن افهحٚبٜ رِض اهلل ظْٓؿوأمٚ افٍرق مـ جٜٓ إثر  ؾٓ

ـٕٚقا دٚؾيغ أصد ادحٚؾيالٜ ظالذ ميٓالر  -مع اختالؾٓؿ ادًرو ف يف افٍروع

افقحالالالدة، بًٔالالالديـ ـالالالؾ افًٌالالالد ظالالالام يٍالالالرق افُِّالالالٜ، ويهالالالدع افهالالالٍق ف  ؾَالالالد ـالالالٚن 

مالالـ يالالرى مؼالالوظٜٔ اجلٓالالر بٚفًٌالالِّٜ، ومالالـ يالالرى ظالالدم مؼالالوظٔتف،  -مالالثالً -ؾالالٔٓؿ

ب رؾالع افٔالديـ، ومالـ ٓ يالراه، وؾالٔٓؿ مالـ يالرى َٕالض وـٚن ؾٔٓؿ مـ يرى اشتحٌٚ

ًٚ وراء  افقوالالقء بّالالس ادالالرأة، ومالالـ ٓ يالالراه  ومالالع ذفالالؽ  ؾَالالد ـالالٕٚقا يهالالِقن مجًٔالال

 إمٚم واحد، وٓ يًتُْػ أحد مْٓؿ ظـ افهالة وراء اإلمٚم خلال ف مذهٌل.

ًٚ  ؾَالد ـالٚن مالـ اثالٚره  وأمٚ ادَِدون  ؾٚختالؾٓؿ ظذ افَْٔض مالـ ذفالؽ  ٚمال

دًِّقن يف أظيؿ رــ بًد افنٓٚدتغ  أٓ وهق افهالالة، ؾٓالؿ يالٖبقن أن تٍرق ا

ًٚ وراء إمالالٚم واحالالد، بحجالالٜ أن صالالالة اإلمالالٚم بٚضِالالٜ، أو مُروهالالٜ  أن يهالالِقا مجًٔالال

ظالالذ إؿالالؾ بٚفًْالالٌٜ إػ ادخالالٚفػ فالالف يف مذهٌالالف، وؿالالد شالالًّْٚ ذفالالؽ، ورأيْالالٚه ـالالام 

م ظالالالذ راه ؽرٕالالالٚ، ـٔالالالػ ٓ  وؿالالالد ٕهالالالٝ ـتالالالٛ بًالالالض ادالالالذاهٛ ادنالالالٓقرة افٔالالالق

افُراهالالالالالٜ، أو افٌىالن؟!وـالالالالالٚن مالالالالالـ ٕتٔجالالالالالالٜ ذفالالالالالؽ أن  الالالالالد أربًالالالالالٜ دٚريالالالالالالٛ يف 

ًٚ يْتيرون إمالٚمٓؿ  ادًجد اجلٚمع، يهع ؾٔٓٚ أئّٜ أربًٜ متًٚؿٌغ، و د إٔٚش
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 بْٔام اإلمٚم أخر ؿٚئؿ يهع!

بؾ فَد وصؾ اخلالال ف إػ مالٚ هالق أصالد مالـ ذفالؽ ظْالد بًالض ادَِالديـ  مثٚفالف 

وافنالالٚؾًٜٔ، ثالالؿ صالالدرت ؾتالالقى مالالـ بًالالض ادنالالٓقريـ  مْالالع افتالالزاوج بالالغ احلٍْالالل

  ؾٖجالالالالالالٚز تالالالالالالزوج احلٍْالالالالالالل -ِالالالالالالغ(َوهالالالالالالق ادَِالالالالالالٛ بالالالالالالال: )مٍتالالالالالالل افث-ظْالالالالالالد احلٍْٔالالالالالالٜ

 بٚفنٚؾًٜٔ، وظِؾ ذفؽ بَقفف: 

ومٍالالٚهٔؿ افُتالالٛ مًتالالزة -! ومٍٓالالقم ذفالالؽشتْالالزيالً قالالٚ مْزفالالٜ أهالالؾ افُتالالٚب  »

 عالالالقز إٔالالالف ٓ عالالالقز افًُالالالس، وهالالالق تالالالزوج افنالالالٚؾًل بٚحلٍْٔالالالٜ  ـالالالام ٓ -ظْالالالدهؿ

 تزوج افُتٚيب بٚدًِّٜ!!

مثالالٚٓن مالالـ أمثِالالٜ ـثالالرة، تقوالال  فًِٚؿالالؾ إثالالر افزالالء افالالذي ـالالٚن ٕتٔجالالٜ  نهالالذا

اختال ف ادتٖخريـ وإسارهؿ ظِٔف  بخال ف افًِػ، ؾِؿ يُـ فف أي أثر دء 

يف إمالالالٜ  وفالالالذفؽ ؾٓالالالؿ يف مْجالالالٚة مالالالـ أن تنالالالِّٓؿ ايالالالٚت افْٓالالالل ظالالالـ افتٍالالالرق يف 

ًٚ إػ ساضف ادًتَٔؿ.افديـ  بخال ف ادتٖخريـ. ه  دإٚ اهلل مجًٔ

وفٔالالالالالٝ أن اخالالالالالتالؾٓؿ ادالالالالالذـقر إحكالالالالال ضره ؾالالالالالٔام بٔالالالالالْٓؿ، ومل يتًالالالالالده إػ 

ويالالالالالالٚ -ؽالالالالالالرهؿ مالالالالالالـ أمالالالالالالٜ افالالالالالالدظقة، إذن  قالالالالالالٚن اخلىالالالالالالٛ بًالالالالالالض افقالالالالالالء، وفُْالالالالالالف

 الالالالٚوزهؿ إػ ؽالالالالرهؿ مالالالالـ افٍُالالالالٚر يف ـثالالالالر مالالالالـ افالالالالٌالد وإؿىالالالالٚر،  -ف شالالالالػ!

ًٚ! جالالالٚء يف ـتالالالٚب ؾهالالالدوهؿ بًالالالٌٛ اخالالالتالؾٓؿ ظالالالـ افالالالدخقل يف د يالالالـ اهلل أؾقاجالالال

 ( مٚ ٕهف:700ف شتٚذ افٍٚوؾ دّد افٌزاال )ص شطالم مـ افٌرب »

ثالٚر أحالد أبٖمريُٚ أن  شبريًْتقن  »حدث يف ادٗ ر افذي ظَد يف جٚمًٜ  »

ـثرًا مٚ يثالٚر يف أوشالٚط ادًتؼالؿغ، وادٓتّالغ بالٚفْقاحل  -ادتحدثغ شٗآً 
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   ؿٚل:-اإلشالمٜٔ

فٔؿ يتَالالدم ادًالالِّقن إػ افًالالٚمل  فٔحالالددوا اإلشالالالم افالالذي يالالدظقن بالالٖي افتًالالٚ

 إفٔف؟

أبتًٚفٔؿ اإلشالالم ـالام يٍّٓٓالٚ افًالْٔقن؟ أم بٚفتًالٚفٔؿ افتالل يٍّٓٓالٚ افنالًٜٔ مالـ 

 إمٚمٜٔ، أو زيديٜ؟

 ثؿ إن ـالً مـ هٗٓء وأوفئؽ خمتٍِقن ؾٔام بْٔٓؿ.

ًٚ دالالالالدودًا، بٔالالالالْام يٍُالالالالر  وؿالالالالد يٍُالالالالر ؾريالالالالؼ مالالالالْٓؿ يف مًالالالالٖفٜ مالالالالٚ تٍُالالالالرًا تَالالالالدمٔ

.ًٚ  اخرون تٍُرًا ؿدياًم متزمت

واخلالصٜ  أن افداظغ إػ اإلشالم يسـقن اددظقيـ إفٔف يف حالرة  ٕ الؿ 

 .شهؿ إًٍٔٓؿ يف حرة 

فًِالمالٜ دّالد  شهديٜ افًِىٚن إػ مًِّل بالد جٚبٚن  »ويف مَدمٜ رشٚفٜ 

 شِىٚن ادًهقمل رمحف اهلل تًٚػ:

مالالـ بِالالدة  -يًْالالل: افٔٚبالالٚن-مًالالِّل بالالالد جٚبالالٚنٕالالف ـالالٚن ورد ظالالع شالالٗال مالالـ إ»

 )ضقـٔق( و)أوصٚـٚ( يف افؼق إؿل، حٚصِف:

مٚ حََٔالٜ ديالـ اإلشالالم؟ ثالؿ مالٚ مًْالك ادالذهٛ؟ وهالؾ يِالزم مالـ تؼال ف بالديـ 

ًٚ، أو  اإلشالالالالم أن يتّالالالذهٛ ظالالالذ أحالالالد ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ؟ أي: أن يُالالالقن مٚفُٔالالال

ًٚ، أو ؽرهٚ، أو ٓ يِزم؟ ًٚ، أو صٚؾًٔ  حٍْٔ

ٕالالالف ؿالالالد وؿالالالع هْالالالٚ اخالالالتال ف ظيالالالٔؿ، وٕالالالزاع وخالالالٔؿ  حٔالالالْام أراد ظالالالدة إٍٔالالالٚر مالالالـ ٕ
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متْالالالقري إؾُالالالٚر مالالالـ رجالالالٚل )يٚبقٕٔالالالٚ( أن يالالالدخِقا يف ديالالالـ اإلشالالالالم، ويتؼالالالؾقا 

بؼالالال ف اإليالالالامن، ؾًروالالالقا ذفالالالؽ ظالالالذ مجًٔالالالٜ ادًالالالِّغ افُٚئْالالالٜ يف )ضقـٔالالالق(. 

 ؾَٚل مجع مـ أهؾ اقْد:

   ٕٕف هاج إمٜ.يٌٌْل أن خيتٚروا مذهٛ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ

 وؿٚل مجع مـ أهؾ إٔدؤًٕٔٚ )جٚوا(:

ًٚ! ؾِالالالالالام شالالالالالّع اجلٚبالالالالالٕٚٔقن ـالمٓالالالالالؿ  تًجٌالالالالالقا جالالالالالدًا،  يِالالالالالزم أن يُالالالالالقن صالالالالالٚؾًٔ

 .شوحتروا ؾٔام ؿهدوا، وصٚرت مًٖفٜ ادذاهٛ شدًا يف شٌٔؾ إشالمٓؿ!

ويزظؿ اخرون أن مًْالك هالذا افالذي تالدظقن إفٔالف مالـ آتٌالٚع فًِالْٜ، وظالدم -7

ًٚ، وآشالتٍٚدة مالـ إخذ بٖؿقا ل إئّٜ ادخٚفٍٜ قٚ  ترك إخالذ بالٖؿقاقؿ مىَِال

 اجتٓٚداعؿ وارائٓؿ.

ؾالالالٖؿقل: إن هالالالذا افالالالزظؿ أبًالالالد مالالالٚ يُالالالقن ظالالالـ افهالالالقاب  بالالالؾ هالالالق بٚضالالالؾ طالالالٚهر 

ًٚ مالالالـ افُِالالالامت افًالالالٚبَٜ  ؾ٘ الالالٚ ـِٓالالالٚ تالالالدل ظالالالذ  افالالالٌىالن، ـالالالام يٌالالالدو ذفالالالؽ جِٔالالال

ًٚ، وٕهالالالٌٓٚ خالؾالالف، وأن ـالالؾ افالالالذي ٕالالدظق إفٔالالف إٕالالالام هالالق تالالرك اختالالالٚ ذ ادالالذاهٛ ديْالال

مُالالٚن افُتالالٚب وافًالالْٜ  بحٔالالٞ يُالالقن افرجالالقع إفٔٓالالٚ ظْالالد افتْالالٚزع، أو ظْالالد إرادة 

اشالالتٌْٚط أحُالالٚم جديالالدة حلالالقادث ضٚرئالالٜ  ـالالام يًٍالالؾ متٍَٓالالٜ هالالذا افزمالالٚن، وظِٔالالف 

ووالالالًقا إحُالالالٚم اجلديالالالدة ف حالالالقال افنخهالالالٜٔ، وافُْالالالٚح وافىالالالالق، وؽرهالالالٚ  

افًالالالْٜ، فًٔرؾالالالقا افهالالالقاب مْٓالالالٚ مالالالـ اخلىالالالٖ، دون أن يرجًالالالقا ؾٔٓالالالٚ إػ افُتالالالٚب و

! وتتٌالالالع افالالالرخص، شاخالالالتالؾٓؿ رمحالالالٜ »واحلالالالؼ مالالالـ افٌٚضالالالؾ، وإٕالالالام ظالالالذ ضريَالالالٜ: 

، ومالالٚ أحًالالالـ ؿالالقل شالالالِٔامن افتّٔالالل رمحالالالف اهلل -زظّالالالقا-وافتًٔالالر، أو ادهالالِحٜ
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 تًٚػ:

 .شإن أخذت برخهٜ ـؾ ظٚمل  اجتّع ؾٔؽ افؼ ـِف  »

 ظٌَف:(، وؿٚل 37-7/37رواه ابـ ظٌد افز )

«  ًٚ  .شهذا إمجٚع ٓ أظِؿ ؾٔف خالؾ

 .-ـام ترى-ؾٓذا افذي ُْٕره، وهق وؾؼ اإلمجٚع

وأمٚ افرجقع إػ أؿقاقؿ، وآشتٍٚدة مْٓٚ، وآشالتًٕٜٚ هبالٚ ظالذ تٍٓالؿ وجالف 

احلؼ ؾٔام اختٍِقا ؾٔف، امٚ فالٔس ظِٔالف ٕالص يف افُتالٚب وافًالْٜ، أو مالٚ ـالٚن مْٓالٚ 

بالؾ ٕالٖمر بالف، وٕحالض ظِٔالف  ٕن افٍٚئالدة مْالف  بحٚجٜ إػ تقوالٔ   ؾالٖمر ٓ ُْٕالره،

 مرجقة دـ شِؽ شٌٔؾ آهتداء بٚفُتٚب وافًْٜ.

 (:7/737ؿٚل افًالمٜ ابـ ظٌد افز رمحف اهلل تًٚػ )

ؾًِٔالالؽ يالالٚ أخالالل! بحٍالالظ إصالالقل وافًْٚيالالٜ هبالالٚ، واظِالالؿ أن مالالـ ظْالالل بحٍالالظ  »

ًٚ ؾ-افًْـ وإحُٚم ادْهقصٜ يف افَران، وٕير يف أؿٚويؾ افٍَٓالٚء جًِالف ظقٕال

ًٚ فىرائالالالالؼ افْيالالالالر، وتًٍالالالالرًا جلّالالالالؾ افًالالالالْـ ادحتِّالالالالٜ  فالالالالف ظالالالالذ اجتٓالالالالٚده، ومٍتٚحالالالال

، ومل يَِد أحدًا مْٓؿ تَِٔد افًْـ، افتل عٛ إَٓٔٚد إفٔٓٚ ظالذ ـالؾ -فًِّٚ:ي

حالالالٚل دون ٕيالالالر، ومل يالالالرح ًٍٕالالالف امالالالٚ أخالالالذ افًِالالالامء بالالالف إًٍٔالالالٓؿ مالالالـ حٍالالالظ افًالالالْـ 

افْيالالالر، وصالالالُر قالالالؿ شالالالًٔٓؿ ؾالالالٔام وتالالالدبرهٚ، واؿتالالالدى هبالالالؿ يف افٌحالالالٞ وافالالالتٍٓؿ و

أؾٚدوه وٌٕٓقا ظِٔف، ومحدهؿ ظذ صقاهبؿ افذي هق أـثر أؿقاقؿ، ومل يالزئٓؿ 

مالالالـ افزفالالالؾ  ـالالالام مل يزئالالالقا إًٍٔالالالٓؿ مْالالالف  ؾٓالالالذا هالالالق افىٚفالالالٛ ادتًّالالالؽ بالالالام ظِٔالالالف 

 ¢افًِػ افهٚف ، وهق ادهٔٛ حليف، وادًٚيـ فرصده، وادتٌالع فًالْٜ ٌٕٔالف 
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 ٓؿ.وهدي صحٚبتف رِض اهلل ظْ

ومـ أظػ ًٍٕف مـ افْير، وأضب ظام ذـرٕٚ، وظٚرض افًالْـ برأيالف، ورام 

ًٚ، وتَحالؿ  أن يردهٚ إػ مٌِالغ ٕيالره  ؾٓالق والٚل موالؾ، ومالـ جٓالؾ ذفالؽ ـِالف أيوال

 .شيف افٍتقى بال ظِؿ  ؾٓق أصد ظّك، وأوؾ شٌٔالً 

ء س بالالالالالالالالف خٍالالالالالالالاٚل  ؾٓالالالالالالالالذا احلالالالالالالالالؼ فالالالالالالالأل

 

 

 

ت افىريالالالالالالالالؼمالالالالالالالالؾالالالالالالالالدظْل    ـ بْٔالالالالالالالاٚل

ًٚ صالٚئًًٚ -3   ظْالد بًالض ادَِالديـ، يهالدهؿ ظالـ اتٌالٚع افًالْٜ،  ثؿ إن هْٚك ومه

افتالالالل تٌالالالغ قالالالؿ أن ادالالالذاهٛ ظالالالذ خالؾٓالالالٚ، وهالالالق طالالالْٓؿ أن اتٌالالالٚع افًالالالْٜ يًالالالتِزم 

ختىئالالالٜ صالالالٚحٛ ادالالالذهٛ، وافتخىئالالالٜ مًْٚهالالالٚ ظْالالالدهؿ: افىًالالالـ يف اإلمالالالٚم، ودالالالٚ 

 ـٚن افىًـ يف ؾرد مـ أؾراد ادًِّغ ٓ عقز  ؾُٔػ يف إمٚم مـ أئّتٓؿ؟!

ذا ادًْالالالك بٚضالالالؾ  وشالالالٌٌف إٓكالالالا ف ظالالالـ افتٍَالالالف يف افًالالالْٜ، أن هالالال اجلالالالقاب:و

 هق افَٚئؾ: ¢وإٓ  ؾُٔػ يَقل ذفؽ ادًْك مًِؿ ظٚؿؾ؟! ورشقفف 

إذا حُالالالالؿ احلالالالالٚـؿ، ؾٚجتٓالالالالد، ؾٖصالالالالٚب  ؾِالالالالف أجالالالالران، وإذا حُالالالالؿ ؾٚجتٓالالالالد،  »

 .شؾٖخىٖ  ؾِف أجر واحد 

ؾٓالالالالذا احلالالالالديٞ يالالالالرد ذفالالالالؽ ادًْالالالالك، ويٌالالالالغ بقوالالالالقح ٓ ؽّالالالالقض ؾٔالالالالف أن ؿالالالالقل 

ٚئالالالؾ: )أخىالالالٖ ؾالن(مًْالالالٚه يف افؼالالالع: )أثٔالالالٛ ؾالالالالن أجالالالرًا واحالالالدًا(، ؾالالال٘ذا ـالالالٚن افَ

مٖجقرًا يف رأي مـ خىٖه، ؾُٔػ يتقهؿ مالـ ختىئتالف إيالٚه افىًالـ ؾٔالف؟! ٓ صالؽ 

أن هالالذا افتالالقهؿ أمالالر بٚضالالؾ، عالالٛ ظالالذ ـالالؾ مالالـ ؿالالٚم بالالف أن يرجالالع ظْالالف، وإٓ  ؾٓالالق 

ٌالٚر أئّالتٓؿ  مالـ افذي يىًـ يف ادًِّغ، وفٔس يف ؾرد ظٚدي مالْٓؿ، بالؾ يف ـ

افهالالحٚبٜ، وافتالالٚبًغ، ومالالـ بًالالدهؿ مالالـ إئّالالٜ ادجتٓالالديـ وؽالالرهؿ، ؾْٕ٘الالٚ ًِٕالالؿ 
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ًٚ أن هالالٗٓء إَ  الال جِ ئَْالال الال ٜ ـالالٚن خُيَ ِ  ًٚ، ويالالرد بًوالالٓؿ ظالالذ بًالالض، ى  ئ بًوالالٓؿ بًوالال

 ¢ؾَٔالالقل ظٚؿالالؾ: إن بًوالالٓؿ ـالالٚن يىًالالـ يف بًالالض. بالالؾ فَالالد صالال  أن رشالالقل اهلل 

 فف: ¢رجؾ، ؾَٚل  رؤيٚ ـٚن راهٚهلل ظْف يف تٖويِف فخىٖ أبٚ بُر رِض ا

«  ًٚ ًٚ، وأخىٖ بًو  يف أيب بُر هبذه افُِّٜ؟! ¢ؾٓؾ ضًـ  شأصٌٝ بًو

ومالالالـ ظجٔالالالٛ تالالالٖثر هالالالذا افالالالقهؿ ظالالالذ أصالالالحٚبف  إٔالالالف يهالالالدهؿ ظالالالـ اتٌالالالٚع افًالالالْٜ 

ادخٚفٍالالالٜ دالالالذهٌٓؿ  ٕن اتٌالالالٚظٓؿ إيٚهالالالٚ مًْالالالٚه ظْالالالدهؿ: افىًالالالـ يف اإلمالالالٚم، وأمالالالٚ 

ؾًّْالالٚه احسامالالف: وتًئّالالف! وفالالذفؽ ؾٓالالؿ  -ٜوفالالق يف خالالال ف افًالالْ -اتٌالالٚظٓؿ إيالالٚه

 يكون ظذ تَِٔده  ؾرارًا مـ افىًـ ادقهقم.

أ الالؿ بًالالٌٛ هالالذا افالالقهؿ  وؿًالالقا ؾالالٔام  -وٓ أؿالالقل: تْٚشالالقا-وفَالالد ٕزالال هالالٗٓء

هالالق ذ امالالٚ مْالالف ؾالالروا، ؾٕ٘الالف فالالق ؿالالٚل قالالؿ ؿٚئالالؾ: إذا ـالالٚن آتٌالالٚع يالالدل ظالالذ احالالسام 

ؾُٔالػ أجالزتؿ ًٍٕٕالُؿ خمٚفٍالٜ شالْٜ ادتٌقع، وخمٚفٍتالف تالدل ظالذ افىًالـ ؾٔالف  

، وتالالالرك اتٌٚظٓالالالٚ إػ اتٌالالالٚع إمالالالٚم ادالالالذهٛ يف خالالالال ف افًالالالْٜ، وهالالالق ؽالالالر ¢افٌْالالالل 

 ًٚ مًهالقم، وافىًالـ ؾٔالف فالٔس ـٍالرًا؟! ؾِالئـ ـالٚن ظْالدـؿ خمٚفٍالٜ اإلمالٚم تًتالز ضًْالال

ًٚ ؾٔالف  بالؾ ذفالؽ هالق افٍُالر بًْٔالف ¢افرشقل  ٜؾٔف  ؾّخٚفٍ -أطٓالر يف ـق الٚ ضًْال

ًٚ  افِٓالؿ! إٓ  .-وافًٔٚذ بٚهلل مْالف فالق ؿالٚل قالؿ ذفالؽ ؿٚئالؾ  مل يًالتىًٔقا ظِٔالف جقابال

وهالل ؿالققؿ: إٕالام ترـْالٚ افًالْٜ  ثَالٜ -ضٚدٚ شالًّْٚهٚ مالـ بًوالٓؿ -ـِّٜ واحدة

 مْٚ ب٘مٚم ادذهٛ، وإٔف أظِؿ بٚفًْٜ مْٚ.

ادَدمالالٜ   وجقابْالٚ ظالالذ هالالذه افُِّالالٜ مالالـ وجالالقه يىالالقل افُالالالم ظِٔٓالالٚ يف هالالذه

 واحد مْٓٚ، وهق جقاب ؾٚصؾ ب٘ذن اهلل، ؾٖؿقل: وفذفؽ ؾ٘:ي أؿتك ظذ وجف 
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فٔس إمٚم مذهٌُؿ ؾَط هق أظِؿ مُْؿ بٚفًْٜ  بالؾ هْالٚك ظؼالات  بالؾ مئالٚت 

ًٚ مالالُْؿ بٚفًالالْٜ، ؾالال٘ذا جالالٚءت افًالالْٜ افهالالحٔحٜ ظالالذ خالالال ف  إئّالالٜ هالالؿ أظِالالؿ أيوالال

واحلٚفالالالٜ -  ؾٕٚخالالذ هبالالٚ-وـالالٚن ؿالالد أخالالالذ هبالالٚ أحالالد مالالـ أوفئالالالؽ إئّالالٜ -مالالذهٌُؿ

دـؿ  ٕن ـِّالالالتُؿ ادالالالذـقرة ٓ تٍْالالالؼ هْالالالٚ، ؾالالال٘ن خمالالالٚفٍُؿ حالالالتؿ ٓزم ظْالالال -هالالالذه

ًٚ: إٕالالام أخالالذٕٚ هبالالذه افًالالْٜ  ثَالالٜ مْالالٚ بٚإلمالالٚم افالالذي أخالالذ هبالالٚ   شالالَٔقل فُالالؿ مًٚروالال

ؾٚتٌٚظف أوػ مـ اتٌٚع اإلمٚم افذي خٚفٍٓٚ. وهذا بغ ٓ خيٍك ظذ أحد إن صٚء 

 اهلل تًٚػ.

 وفذفؽ  ؾ٘:ي أشتىٔع أن أؿقل:

يف صٍٜ صالتف  ؾال ظذر ٕحالد  ¢ع افًْـ افثٚبتٜ ظْف إن ـتٚبْٚ هذا دٚ مج

حٚصالالالٚهؿ مالالالـ -يف تالالالرك افًّالالالؾ هبالالالٚ  ٕٕالالالف فالالالٔس ؾٔالالالف مالالالٚ اتٍالالالؼ افًِالالالامء ظالالالذ ترـالالالف

  بؾ مالٚ مالـ مًالٖفٜ وردت ؾٔالف  إٓ وؿالد ؿالٚل هبالٚ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ، ومالـ مل يَالؾ -ذفؽ

،ًٚ أو  هبالالٚ  ؾٓالالق مًالالذور، ومالالٖجقر أجالالرًا واحالالدًا  ٕٕالالف مل يالالرد إفٔالالف افالالْص هبالالٚ إضالؿالال

ورد فُالالـ بىريالالؼ ٓ تَالالقم ظْالالده بالالف احلجالالٜ، أو فٌالالر ذفالالؽ مالالـ إظالالذار ادًروؾالالٜ 

 فدى افًِامء.

وأمٚ مـ ثٌٝ افْص ظْده مـ بًده  ؾال ظذر فف يف تَِٔده  بالؾ افقاجالٛ اتٌالٚع 

افالالْص ادًهالالقم، وذفالالؽ هالالق ادَهالالقد مالالـ هالالذه ادَدمالالٜ، واهلل ظالالز وجالالؾ يَالالقل: 

َا اقهِذََن آَمـُوا اْ تَ ﴿  ََاأََيُّ
ِ
ُوُل َبْػَ ادَْْر  ََ ْقِقُؽْم َواْعؾَُؿوا أَنه اَّللهَ  َُ ُ وِل إَِذا َدَعاُفْم دَِا  ِجقبُوا َّللِهِ َوقِؾره

ونَ  ـَؾْبِِه َوأَكهُه إَِققِْه ُُتَْؽُ  .[31]األنفا::﴾َو

واهلل يَالالالالقل احلالالالالؼ، وهالالالالق هيالالالالدي افًالالالالٌٔؾ، وهالالالالق ًٕالالالالؿ ادالالالالقػ وًٕالالالالؿ افْهالالالالر. 

  افف وصحٌف وشِؿ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.وصذ اهلل ظذ دّد، وظذ

 ( مع تصرف حبذف احلواشي52-1/21صفة صالة النيب) 
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 ٌٖ ايكٍٛ باتباع ايهتاب ٚايط١ٓ  

َُ  سح١؟طَّٜعين إٔ املراٖب 

بٚفًٌْٜ فِّذاهٛ هؾ افَقل بٚتٌٚع افُتٚب وافًْٜ يًْل: افَقل بٖن  افًٗال:

 ادذهٛ يىرح؟

ذهٛ يىالالرح ـُالالؾ ؾٓالالذا ؽالالر امُالالـ، وهالالذا فالالف إذا ـالالٚن ادَهالالقد بٚدالال افنالالٔخ:

د مـ هالق أظِالؿ مْالف، أمالٚ إذا ِ  ََ صِٜ بجقايب افًٚبؼ، أن أـز ظٚمل ٓبد فف مـ أن يُ 

ـٚن ادَهقد بٖٕف يىرح بًض ادًٚئؾ افتل تٌْٚهٚ مـ هذا ادذهٛ حْٔام تٌغ 

فالالالالالف أن افهالالالالالقاب يف ادالالالالالذهٛ أخالالالالالر، هْالالالالالٚ يالالالالالٖيت ؿقفْالالالالالٚ: ٓ عالالالالالقز افتالالالالالديـ بالالالالالف، 

هٛ أو بتَِٔد مذهٛ، ٕن هذا أمر مل يٍروف اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ ظالذ أحالد افتّذ

ًٚ أو مجٚظالٜ بٖظٔالٚ ؿ، وهالذا سيال  يف ـتالٚب  ًٚ أو إمٚمال مـ افْٚس أن يَِد صخه

ـْ ﴿، ـَقفف تًٚػ مثالً: ¢اهلل ظز وجؾ، ويف شْٜ رشقل اهلل  َُٖفقا َأْهَؾ افالذ  ِر َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ، اشٖفقا أهؾ افذـر، أهؾ افذـر هؿ بال صؽ أهؾ [12]النح::﴾إِْن 

افَران، وفٔس ادَهقد هْٚ بٚفذـر هق أن يَقفقا: شٌحٚن اهلل واحلّد هلل، افذي 

ينسك ؾٔالف ظٚمالٜ افْالٚس ظالٚدٓؿ وتالٚبًٓؿ وجالٚهِٓؿ، إٕالام هالذه أيالٜ تٍنال بَقفالف 

َ فِ ﴿تًالالالٚػ:  َر فُِتٌَالالالغ  ـْ َٚوَإَٔزْفْاَلالالٚ إَِفْٔالالالَؽ افالالالذ  ؿْ  ِْ الالالِٚس َمالالال ِٓ ْٔ َل إَِفالالال الالالز  افالالالذـر  [11]النحةةة::﴾ُٕ

ادًالالر ف يف هالالذه أيالالٜ، وافتالالل ٓ يُّالالـ تًٍالالرهٚ بٚفتًالالٌٔ  وافتٌُالالر وافتحّٔالالد 
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ـْ ﴿وٕحق ذفؽ مـ إذـٚر، هق ظْٔف ادَهقد بٚٔيٜ افًٚبَٜ:  َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ِر َؾْٚش

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ـُ يف افقاؿالالع هالالذه  ؾٓالالذا واجالالٛ مالالـ ٓ يًِالالؿ، وهْالالٚ [12]النحةة::﴾إِْن 

ًٚ ظالٚدٓؿ وجالٚهِٓؿ، يقجالٛ ظالذ هالٗٓء مالٚ  ًٚ فًِّالِّغ مجًٔال أيٜ توالع مْٓجال

ٓ يقجٛ ظالذ هالٗٓء، ويقجالٛ ظالذ هالٗٓء مالٚ ٓ يقجالٛ ظالذ هالٗٓء، يقجالٛ 

ـْ ﴿ظالالالالالذ مالالالالالـ ٓ يًِالالالالالؿ أن يًالالالالالٖل أهالالالالالؾ افًِالالالالالؿ،  َؾ افالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالال ْاْلالالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ ذ هٗٓء أن عٌٔالقا وأن ٓ يُتّالقا افًِالؿ، ـالام ، ويقجٛ ظ[12]النح::﴾َت

مالـ شالئؾ ظالـ ظِالؿ ؾُتّالف أجلالؿ يالقم افَٔٚمالٜ بِجالٚم »جٚء يف احلديٞ افهالحٔ : 

ؾَقفف تًٚػ: أهالؾ افالذـر، يًْالل: أهالؾ افًِالؿ بُتالٚب اهلل، وبٚفتالٚال بٌٔالٚن  شمـ ٕٚر

رَ ﴿افذي ذـر يف أيٜ افًٚبَٜ:  ¢رشقل اهلل  ـْ َ فِ  َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذ  ِْ ِٚس َمٚ فُِتٌَغ 

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفالال الالز  فتٌالالغ فِْالالٚس مالالٚ ٕالالزل إفالالٔٓؿ هالالذا افٌٔالالٚن هالالق شالالْٜ افرشالالقل  [11]النحةة::﴾ُٕ

ظِٔف افًالم، وفالذفؽ ؾٔجالٛ ظالذ ـالؾ مًالِؿ أن يتَِالك افَالران مالع بٕٔٚالف، أي: أن 

يتَِالالك افَالالران مالالع شالالْٜ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم  ٕن هالالذه افًالالْٜ هالالل بٔالالٚن 

ذي أمالالالر افرشالالالقل ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم بٚٔيالالالٜ افًالالالٚبَٜ أن يَالالالقم هبالالالذا افَالالالران  افالالال

َ فِ ﴿افقاجٛ  َر فُِتٌَغ  ـْ ؿْ َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذ  ِٓ َل إَِفْٔ ز  ُٕ  .[11]النح::﴾ِْ ِٚس َمٚ 

ًٚ وجقب افتًّؽ بٚفَران وبٕٔٚف:  ترـٝ »قذا ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم مٌْٔ

ًُتؿ هبام: ـتٚب اهلل وشالْتل، وفالـ يتٍرؿالٚ حتالك ؾُٔؿ أمريـ فـ توِقا مٚ إن  

 .شيردا ظع احلقض

ؿالٚل رشالقل اهلل،  ،ؿالٚل اهلل :ؾ٘ذًا: إٔٝ ظٚمل ؾٔجالٛ ظِٔالؽ أن تتٌالع افًِالؿ، وهالق

ـْ ﴿إٔٝ جٚهؾ ظِٔؽ أن تًٖل أهالؾ افًِالؿ، ؾٓالؿ أهالؾ ذـالر  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل ِر إِْن َؾٚشاْل

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ًٚ أن يٍتالالل مالالـ أجالالؾ هالالذ [12]النحةة::﴾ـُ ا حيالالرم ظالالذ مالالـ فالالٔس ظٚدالال
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َع ﴿افْالالٚس بٌالالر ظِالالؿ، ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  ّْ الال  ً ٌؿ إِن  اف الال ِْ َؽ باِلالِف ِظ َْٔس َفالال ٚ َفالال ُػ َمالال الال َْ َوٓ َت

ؾ  ُأوْ  الالال ـُ اَد  َٗ الالال ٍُ الالال َواْف الالال َواْفٌََكَ ًْ َٚن َظْاْلالالُف َم الالال ـَ ًٓ َٗفئِالالالَؽ  ، وـالالالام جالالالٚء يف [25]اإلسةةةراء:﴾و

ؾ هيالٜ ؾجالرح ؾٔٓالٚ رجالؾ، أرشال ¢احلديٞ يف شْـ أيب داود وؽره: أن افٌْالل 

ًٚ، وهالالق يًِالالؿ إٔالالف عالالٛ ظِٔالالف افًٌالالؾ، فُالالـ  ؾِالالام أصالالٌ  افهالالٌٚح وجالالد ًٍٕالالف جٌْالال

ظِٔف جراحٚت ـثرة، ؾًالٖل مالـ حقفالف: هالؾ عالدون فالف رخهالٜ يف أن ٓ يٌتًالؾ 

 دٚ بف مـ جراحٚت؟

 ¢ؿٚفقا: ٓ، ٓبد فؽ مـ افًٌؾ، ؾٚؽتًؾ ؾامت، ؾِام بِغ خزه رشقل اهلل 

ؿتِالالالقه ؿالالالٚتِٓؿ اهلل، أٓ شالالالٖفقا »قه وـالالالٕٚقا شالالالٌٛ مقتالالالف بَقفالالالف: دظالالٚ ظالالالذ افالالالذيـ أؾتالالال

ؾٍالالل هالالذا احلالالديٞ وجالالقب شالالٗال ؽالالر  شحالالغ جِٓالالقا، ؾالالٕ٘ام صالالٍٚء افًالالل افًالالٗال

افًالالالٚمل افًالالالٚمل، وحتالالالريؿ إؾتالالالٚء ؽالالالر افًالالالٚمل، افالالالذيـ أؾتالالالقه بقجالالالقب آؽتًالالالٚل مالالالع 

ا وجقد جراحٚت يف بدٕف ـٕٚقا ؽر ظِامء، ؾُٚن مالـ افقاجالٛ ظِالٔٓؿ أن يًالقدو

ًالالالقا يف مثالالالؾ هالالالذه افٍتالالالقى إػ ظِامئٓالالالؿ يف تِالالالؽ افنالالاليٜ، ؾًٔالالالٖفقهؿ حتالالالك مالالالٚ يَ

 .ش جِٓقا، ؾٕ٘ام صٍٚء افًل افًٗالؿتِقه ؿٚتِٓؿ اهلل، أٓ شٖفقا حغ»افَٚتِٜ: 

إذًا: ٕحالالالـ ٍٕالالالرق بالالالغ أن يتالالالديـ ادًالالالِؿ بٚتٌالالالٚع مالالالذهٛ مالالالـ أفٍالالالف إػ يٚئالالالف، ٓ 

افالذي عالٛ  ¢رشالقل اهلل  خيرج ظْف ؿٔد صًرة، وـٖٕام هق ـتالٚب اهلل وحالديٞ

آشتًالالالم فالالف بٚفُِٔالالٜ، فالالٔس إمالالر ـالالذفؽ، ٕن ادالالذهٛ أي مالالذهٛ افٔالالقم ظِٔالالف 

ادًِّقن هق أوًٓ ابتداء اجتٓٚد إمٚم مـ أئّٜ ادًِّغ، وإتٓٚء دخالؾ يف هالذا 

ِالالذيـ يْتّالالقن إػ اإلمالالٚم، ؾٚدًالالٚئؾ فادالالذهٛ مئالالٚت بالالؾ أفالالق ف أراء وإؿالالقال 

هٛ فٔس ـام يتقهؿ ـثر مـ افْالٚس أن هالذه ادًالٚئؾ ادقجقدة أن يف ـؾ مذ

ـِٓٚ صدرت وًٌٕٝ مـ ٍٕس اإلمٚم، ٓ، أصقل هذه ادًٚئؾ وأمٓٚعٚ هل مـ 
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ًٚ أو افنالالالٚؾًل أو أمحالالالد، فُالالالـ مالالالع افالالالزمـ  اإلمالالالٚم شالالالقاء ـالالالٚن أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ أو مٚفُالالال

تقشالالالًٝ هالالالذه ادًالالالٚئؾ ـثالالالرًا ـثالالالرًا جالالالدًا، وفالالالذفؽ ؾالالال٘ذا خالالالرج أحالالالد ادتًّالالالُغ 

ًٚ حلالالالديٞ مالالالٚ أو ايالالالٜ مالالالٚ ٓ يُالالالقن يف ذفالالالؽ أوًٓ بّالالالذهٛ مالالال ٚ ظالالالـ مًالالالٖفٜ مالالالٚ اتٌٚظالالال

 خٚفػ اإلمٚم ضورة، يُّـ يُقن خٚفػ مـ جٚء بًد اإلمٚم بّئٚت افًْغ.

ثؿ فق ؾرض إٔف خٚفػ اإلمٚم ؾٓق خٚفػ اإلمٚم افدون ٓتٌالٚع اإلمالٚم إظالذ 

م أحالالالد ، وفالالالذفؽ ؾالالالام أمجالالالؾ ـالالالال¢افالالالذي فالالالٔس بًالالالده اتٌالالالٚع أٓ وهالالالق رشالالالقل اهلل 

ظِالالالامء احلٍْٔالالالٜ اقْالالالقد وهالالالق أبالالالق احلًالالالْٚت افُِْالالالقي، دالالالٚ تالالالرجؿ ٕحالالالد تالمالالالذة 

فتِّٔذ مـ تالمذة أيب يقشػ تِّٔذ أيب حٍْٜٔ، وهق ظهٚم افٌِخالل، هالق حٍْالل 

تِّٔالالذ أيب يقشالالػ افالالذي هالالق تِّٔالالذ اإلمالالٚم أيب حٍْٔالالٜ، يَالالقل: ـالالٚن يرؾالالع يديالالف يف 

ّٔالذ أيب حٍْٔالٜ ـالٚن يرؾالع افهالة، ظهٚم افٌِخالل تِّٔالذ أيب يقشالػ افالذي هالق تِ

يديالالالف يف افهالالالالة، يًْالالالل: ظْالالالد افرـالالالقع وافرؾالالالع مْالالالف، وهالالالذا مُالالالروه حتالالالرياًم ظْالالالد 

احلٍْٜٔ، ؾًِٔؼ صٚحٛ افُتالٚب أبالق احلًالْٚت افُِْالقي ؾَٔالقل وًٕالؿ مالٚ يَالقل، 

ًٚ فِالالالدفٔؾ مل  ؿالالٚل: ومْالالف ٕٖخالالالذ أن احلٍْالالل إذا تالالالرك مًالالٖفٜ مالالالـ مًالالٚئؾ إمٚمالالالف اتٌٚظالال

ق ٓ يزال يف رؿالٜ افتَِٔالد يف صالقرة تالرك افتَِٔالد. خيرج بذفؽ ظـ افتَِٔد، بؾ ه

ـالم صقيف مـ ـالم افٍَٓٚء صًٛ ؾّٓف، فُـ هق واو  جدًا، ٓ يزال يف رؿٜ 

 افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد.

ينالالر أن هْالالٚك تَِٔالالديـ: تَِٔالالد يف إصالالقل وتَِٔالالد يف افٍالالروع، مالالـ إصالالقل 

جالالٚءـؿ احلالالديٞ ظْالالل  ؿالالقل إئّالالٜ ـِٓالالؿ: إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، وإذا

ؾخذوا بف واضبالقا بَالقال ظالرض احلالٚئط، هالذا صالٖن  ¢خال ف ؿقل رشقل اهلل 

حٔالالالْام رؾالالالع ظهالالالٚم  شإذا صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل»ـالالالؾ مًالالالِؿ، هالالالذه افَٚظالالالدة: 
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افٌِخل يديف، ؾٓق أخالذ بٕٚحٚديالٞ افتالل أبٌِٓالٚ اإلمالٚم احلالٚؾظ افزيًِالل احلٍْالل 

 ًٚ ًٚ، ظالالـ ةًالالٜ ظؼالال صالالحٚبٔ أن افرشالالقل ـالالٚن يرؾالالع يديالالف  ٕحالالق ةًالالٜ ظؼالال حالالديث

ظْالالالد افرـالالالقع وافرؾالالالع مْالالالف، دالالالٚ ؾًالالالؾ هالالالذا ظهالالالٚم افٌِخالالالل وخالالالٚفػ إمٚمالالالف يف هالالالذا 

افٍرع ؾٓق ترك تَِٔده يف افٍرع، فُْف ٓ يزال مَِدًا يف إصؾ، وفذفؽ ؿٚل إٔف 

ظهالالالٚم هالالالذا دالالالٚ رؾالالالع يديالالالف مالالالٚ خالالالرج ظالالالـ افتَِٔالالالد، وإن ـالالالٚن هالالالق ٓ يالالالزال يف رؿالالالٜ 

يف صالقرة تالرك افتَِٔالد أي: يف افٍالرع، هالذا هالق مقؿالػ  افتَِٔد، هذا هالق إصالؾ،

ًٚ يًروالالقن  افًِالالامء، أ الالؿ ٓ يًروالالقن ظالالـ افًالالْٜ مالالـ أجالالؾ أؿالالقال أئّالالٜ، وٓ أيوالال

ًٚ أن مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده  ظـ أؿقال إئّٜ ـِٓٚ إذا مل ختٚفػ افًْٜ، بؾ ـام ؿِْٚ إٍ

 ظِٔف تَِٔد مـ ـٚن ظْده ظِؿ، إٓ يف خمٚفٍٜ افًْٜ.

 . : .. (8:  28/   39ر /  ) اهلدى والنو
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 ٕ األ١ُ٥ إ: َا اجلٛاب ع٢ً َٔ ٜكٍٛ 

 ِٖ ايكسٕٚ األٚىل فٛجب اتباعِٗ

بًالالض ادنالالٚيخ يالالردوا ظِْٔالالٚ، ؿالالٚفقا: إن إئّالالٜ هالالؿ افَالالرون إوػ،  افًالالٗال:

 .اتٌٚظٓؿؾقجٛ ظِْٔٚ 

 بدفٔؾ؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ذ ؿالقل بًوالٓؿ، ش هذا مذهٛ يف افتٚريخ، أبق حٍْٜٔ تٚبًل ظٔمًِ افنٔخ:

ًٚ مالالـ أتٌالالٚع افتالالٚبًغ، ؾٓالالق مالالـ افًالالِػ افهالالٚف ، فُالالـ مالالٚ افالالدفٔؾ إٔالالف عالالٛ  وئَْالال

ًٚ؟  اتٌٚظف بًْٔف، ودٚذا ٓ يُقن اتٌٚع أبق بُر مثالً وظّر ـام ؿِْٚ إٍ

 يَقل فؽ: أبق بُر مٚ ظْده مٗفٍٚت وٓ ظّر. مداخِٜ:

رى أبق بُر فٔس فف وٓ أبق حٍْٜٔ فف مٗفٍٚت حََٜٔ، فُـ فف أتٌٚع، ت افنٔخ:

 أتٌٚع؟!!

ثؿ إذا ؾروْٚ مٚ فف أتٌٚع هذه مهٌٜٔ افدهر، أؾوؾ إًٕٚن بًد رشقل اهلل فٔس 

فف أتٌٚع، ثؿ مـ يٖيت بًده ظذ رأشْٚ وظْْٔٚ: ظٚمل صٚف  تَل ورع.. إفخ، فُـ 

دالالالٚذا ذاك إؾوالالالؾ ٓ يُالالالقن فالالالف أتٌالالالٚع؟ وهالالالذا مٍوالالالقل بٚفًْالالالٌٜ ال أن يُالالالقن فالالالف 
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 ؿٌِْٚ احلََٜٔ. أتٌٚع، مًْٚه إْٔٚ

ادٓالالؿ أن ادًالالٖفٜ ؾٔٓالالٚ احلََٔالالٜ صالالًقبٜ بٚفٌالالٜ جالالدًا مالالـ افْٚحٔالالٜ افدئْالالٜ ومالالـ 

الالالالالالالال ﴿افْٚحٔالالالالالالالالٜ افًِّٔالالالالالالالالٜ، ربْالالالالالالالالٚ يَالالالالالالالالقل:  ْٕ ٚ ُأ ـَ َمالالالالالالالال الالالالالالالال ًَ قا َأْح الالالالالالالال ًُ ٌِ ـْ َوات 
ْؿ ِمالالالالالالالال ُُ ْٔ ِزَل إَِفالالالالالالالال

ؿْ  الال ُُ ؾَالالقل مالالـ يَالالقل ـالالذا أي رء ـالالٚن، هالالذا أوًٓ فالالٔس امالالٚ إٔالالزل  [66]الزمةةر:﴾َرب 

 أن يُقن أحًـ مٚ إٔزل إفْٔٚ، واو  هذا؟ظِْٔٚ، ؾوالً ظـ  

ثالالؿ فالالالق أن إئّالالالٜ ـالالالٕٚقا متٍَالالالغ ظالالالذ رأي واحالالالد يف ـالالالؾ مًالالالٖفٜ وجالالالٚء إًٕالالالٚن 

ؿّلء يًْل: ٓ ؿّٜٔ فف، بده يٖيت إفْٔٚ بٍٓؿ خيٚفػ هالٗٓء إئّالٜ، هالذا ٕرؾوالف، 

فُـ إذا اتًٌْٚ واحدًا مْٓؿ مع وجقد اخر خيٚفٍف يف رأيف، ؾّـ افذي ٕتًٌف حغ 

ًٕالالالؿ سيالالال  ـتالالالٚب اهلل ظالالالز وجالالالؾ افالالالذي ٕالالالزل حلالالالؾ منالالالٚـؾ افْالالالٚس، حلالالالؾ ذاك؟ 

قِل ﴿اخلالؾالالٚت بٔالالْٓؿ، ؾٓالالق يَالالقل:  ُشالال وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ُرد   َؾالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالال

ِمُْقَن بِٚهلل ِ َواْفَْٔقِم أِخِر َذفِ  ْٗ ُْتْؿ ُت ـُ ِْٖوياًل إِْن  ـُ َت ًَ  .[61]النساء:﴾َؽ َخْرٌ َوَأْح

أن ٕٖخالالالالذ مًالالالالٖفٜ ـثالالالالرة افقؿالالالالقع، وـثالالالالرًا مالالالالٚ ًٕالالالالٖل ظْٓالالالالٚ: ربالالالالام يُالالالالقن يف 

احلالالٚضيـ مالالـ خيىالالر يف بٚفالالف إن مالالٚ خىالالر فالالف أن، خيىالالر يف بٚفالالف يف ؽالالر هالالذا 

افزمالالٚن، ٕٕالالالف مًالالالٖفٜ ـالالالام يَالالالقل افٍَٓالالالٚء: تُثالالر هبالالالٚ بِالالالقى بِالالالقى، هالالالق مالالالثالً يٖخالالالذ 

والالالالئ إالالالالتَض حٚجالالالالٜ مالالالالـ زوجتالالالالف مالالالالـ امالالالالرأة ؽريٌالالالالٜ ظْالالالالف، ؾّالالالالس يالالالالدهٚ، وهالالالالق متق

ووالالالالقءه أم ٓ؟ مالالالالـ ٕتٌالالالالع أن أبالالالالق حٍْٔالالالالٜ يَالالالالقل: مالالالالٚ إالالالالتَض، افنالالالالٚؾًل يَالالالالقل: 

ًٚ، مٚفؽ يَقل: إن ـالٚن افِّالس بنالٓقة إالتَض وإٓ ؾالال، هالٚت ٕالرى  إتَض مىَِ

هٗٓء اجلامظٜ افذيـ يَقفقا: ٓزم ٕتٌع إئّٜ، هؾ إٔٝ تًتىٔع أن تتٌع إئّالٜ 

؟ ٓ يُّالـ، إذًا: مالٚ افًّالؾ؟ ـالؾ واحالد افثالثٜ هٗٓء يف هذه إؿالقال ادتْٚؿوالٜ

أن شالالَٔقل: إمالالٚمل، احلٍْالالل راح يَالالقل: إمالالٚمل اهلل يالالرى ظْالالف، ادالالٚفُل راح 
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يَقل: إمٚمل اهلل يرى ظِٔف، وافنٚؾًل شَٔقل: إمٚمل اهلل يرى ظْالف، وٕحالـ 

َٕقل: رِض اهلل ظـ اجلّٔع، فُالـ ٓ يُّْْالٚ أن ٕتٌالع اجلّٔالع، ؾال٘ذًا: افالدظٚة إػ 

ٚدالالالالالذهٛ ٓ أحالالالالالد يًالالالالالتىٔع أن يَالالالالالقل بٚفتًّالالالالالؽ ظالالالالالذ إضالؿالالالالالف، وإٔالالالالالٚ افتًّالالالالالؽ ب

ًٚ ـٌالالالرًا ـٌالالالرًا جالالالدًا يتّالالالذهٛ بّالالالذهٛ مالالالـ هالالالذه  أحتالالالدى أي إًٕالالالٚن إن ـالالالٚن ظٚدالالال

ًٚ أن يقجالالد ؾالالٔٓؿ رجالالؾ حٍْالالل ؿالال ، حٍْالالل  ًٚ أحتالالداهؿ مجًٔالال ادالالذاهٛ، أو ضقيٌِالال

مًالتحٔؾ يًْل بٚدٚئٜ مٚئٜ، مٚفُل مٚئٜ بٚدٚئٜ، صٚؾًل مٚئالٜ بٚدٚئالٜ، حْالٌع..، 

 هذا، ٓ وجقد فف يف افدٕٔٚ أبدًا.

إذًا: ٍٕسض أن: حٍْل خٚفػ مذهٌف يف ادٚئٜ واحد صق، افٍرق بْٔف وبالغ 

افالالذي خالالٚفػ احلٍْالالل اثْالالغ يف ادٚئالالٜ؟ فالالٔس هْالالٚك ؾالالرق، ٕٕالالف ظِالالٜ احلالالض ظالالذ 

افتًّالالؽ بالالام ظِٔالالف افؼالالع ... هالالق أن هالالذا إمالالٚم أؾَالالف مْالالف وأظِالالؿ مْالالف، هالالذه دظالالقة 

مٚ فؽ إٔٝ خٚفٍتف يف هذه ادًٖفٜ، هؾ يًْالل خمٚفٍتالؽ فالف هبالذه سحيٜ، فُـ 

 ادًٖفٜ إٔؽ إٔٝ أصٌحٝ أظِؿ مْف؟ ٓ أحد يَقل هبذا أبدًا.

وحْٔئالالالٍذ ٍٕالالالس اجلالالالقاب بٚفًْالالالٌٜ فِالالالذي خالالالٚفػ اإلمالالالٚم بًّالالالٖفتغ أو ثالثالالالٜ أو 

ًٚ فق خوًقا فٌِحٞ افًِّل ادحض فتٌغ قالؿ أ الؿ  ةًٜ، هؿ يتقمهقن ومه

قن أن مـ يدظق افْٚس إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ وظالذ افىريَالٜ وامهقن، يتقمه

ًٚ أن هالالذا ؾٔالالف حالالط مالالـ ؿّٔالالٜ إئّالالٜ، مالالٚ ؾٔالالف حالالط  افًٚدفالالٜ ادْهالالٍٜ افتالالل ؿِْٚهالالٚ إٍالال

فَّٜٔ إئّٜ، دٚذا؟ ٕحـ َٕقل: أ ؿ أظِؿ وأؾَف وأؿرب ضٌَٜ، وهذا أمر طٚهر 

ًٚ، ؾالْحـ جع، فُـ افًهّٜ فِرشقل ظِٔف افًالم ؾَالط دون شالٚئر افْال ٚس مجًٔال

حٌْٚ ف ئّٜ مٚ ٓزم حيِّْٚ ظذ أن َِٕؾ مالـ ؿّٔالٜ اتٌٚظْالٚ فِرشالقل ظِٔالف افًالالم 

يف شالالالٌٔؾ حٌْالالالٚ فًِِالالالؿ، وإٓ شٔهالالالٌْٔٚ مالالالٚ أصالالالٚب افنالالالًٜٔ،  ؾٚفنالالالًٜٔ مالالالٚذا ؾًِالالالقا؟ 
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ًٕقا افرشقل ظِٔف افًالم، ظع ظِٔف افًالم احلًـ واحلًغ ظِالٔٓام افًالالم، 

ام يذـر، وإن ذـر ؾّالـ ضريالؼ مالـ أهالؾ افٌٔالٝ ؾَالط، أمٚ افرشقل ظِٔف افًالم ؾَِ

أمالالٚ إفالالق ف ادٗفٍالالٜ مالالـ افهالالحٚبٜ وظالالذ رأشالالٓؿ أبالالق بُالالر وظّالالر ؾالالال ؿّٔالالٜ قالالؿ، 

ٕحالالـ  ٚوزٕالالٚ افنالالالًٜٔ حٔالالْام ٓ َٕالالالقل: ؿالالٚل رشالالقل اهلل، وإٕالالالام ادالالذهٛ هُالالالذا، 

ًٚ ف ئّالالالٜ، تالالالرى هالالالؾ  ادالالالذهٛ هُالالالذا، شالالالٌحٚن اهلل! دالالالٚذا هالالالذا اجلّالالالقد؟ احسامالالال

 فرشقل ظِٔف افًالم حْٔام أظروْٚ ظـ افًّؾ بًْتف؟احسمْٚ ا

ادنُِٜ ظَّٜٔ ووشًٜٔ جدًا، افٔقم خذ أي ظٚمل مـ هٗٓء افذيـ حيسمقن 

ًٚ، ٕن  ًٚ حََٔٔالالالالالال ًٚ، وفالالالالالالٔس احسامالالالالالال ًٚ فٍئالالالالالال ادالالالالالالذاهٛ أو حيسمالالالالالالقن افًِالالالالالالؿ احسامالالالالالال

آحالالسام احلََٔالالل ٓ يالالٖيت بّخالالٚفٍتٓؿ يف إصالالقل وتَِٔالالدهؿ يف افٍالالروع، هالالق 

فؽ: إذا ص  احلديٞ ؾٓالق مالذهٌل، ؾٖٕالٝ ختٚفٍالف يف ظؼالات إحٚديالٞ يَقل 

ٓ تٖخالالذ هبالالٚ  ٕن اإلمالالٚم ؿالالٚل بخالؾٓالالٚ، هالالق دالالٚ ؿالالٚل بخالؾٓالالٚ فالالف ظالالذره بالالال صالالؽ، 

وهق مٖجقر ظذ ـؾ حٚل، فُالـ إٔالٝ مالٚ ظالذرك؟ ظالذره إٔالف حٍْالل، وذاك ظالذره 

ًالالِؿ فرشالالقفف إٔالالف مالالٚفُل، وهُالالذا، أيالالـ يف ـتالالٚب اهلل أن هالالذا ظالالذر يالالزر فالالف أن ٓ ي

ْؿ ُثالالؿ  ٓ َعِالالُدوا ﴿تًالالِٔاًم  ُٓ َجَر َبْٔالالَْ قَك ؾاِلالٔاَم َصالال الال ُّ  ُ ِمْاُلالقَن َحت الالك حُيَ ْٗ الالَؽ ٓ ُي َؾالالال َوَرب 

ْؿ َحَرًجٚ اِمٚ  ؿَ  ِٓ ًِ ٍُ ِِٔاًم يِف َإٔ ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي قذا ًٕتَالد جالٚزمغ  [56]النساء:﴾َؤْ

ؼ وبٚحلُّالالالالالٜ ومًالالالالالتًديـ أن ٕتٍالالالالالٚهؿ مالالالالالع أي صالالالالالخص يريالالالالالد افقصالالالالالقل إػ احلالالالالال

 وادقظيٜ احلًْٜ.

وصالالالالالؾ إمالالالالالر إػ إٔالالالالالف مل يٌالالالالالؼ أي صالالالالالِٜ بالالالالالغ  ادَِالالالالالديـ وبالالالالالغ شالالالالالٔد إٌٕٔالالالالالٚء 

وادرشالالِغ، ودفٔالالؾ إذا ؿِالالٝ فالالف: صالالػ فْالالٚ صالالٍٜ صالالالة افرشالالقل؟ افهالالالة افتالالل 

يهالالالِٔٓٚ ةالالالس مالالالرات مالالالٚ يًالالالتىٔع أن يهالالالٍٓٚ فالالالؽ، ٕٕالالالف يًالالالتىٔع أن يهالالالػ فالالالؽ 
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ًٚ بالغ ًٚ صٚشالً  هالذا افالذي يهالع ظالذ مالذهٛ إمالٚم صالة إمٚمف، وهْٚك شالتجد بقٕال

وبغ هذا افذي يهع ظذ مذهٛ إمٚم اخر، ومذهٛ افرشقل ظِٔف افًالم أيـ 

 هق؟!! أصٌ  يف خز ـٚن.

إٔالالالٚ يٗشالالالٍْل أن أذـالالالر ؿهالالالٜ وإن ـْالالالٝ أظتَالالالد أ الالالٚ ؽالالالر واؿًٔالالالٜ، فُالالالـ حًالالالٌْٚ 

 ًٚ فًْالالالر ف مالالالٚ ؾًالالالؾ افتّالالالذهٛ أن يقجالالالد هالالالذا افُتالالالٚب وؾٔالالالف افَهالالالٜ أتٔالالالٜ مىٌقظالالال

ًا بالالغ ادًالالِّغ، افَهالالٜ افتالالل ؾٔٓالالٚ إٔالالٚ ٓ أؤمالالـ بهالالحتٓٚ، فُْٓالالٚ ذـالالرت ومْنالالقر

ًٚ فتٌْالل أحالد وٓة مكال افنالًٜٔ  ًٚ ؿقيال ظذ أ ٚ صحٔحٜ وواؿًالٜ، وأ الٚ ـٕٚالٝ شالٌٌ

 ذهٛ احلٍْل ظذ ادذهٛ افنٚؾًل، ... احلُٚيٜ، مٚ هل؟اد

صالالقروا رجالالالً يف ـتالالٛ افتالالٚريخ مالالـ أمالالراء مكالال يف هالالذا افتالالٚريخ اإلشالالالمل 

ًٚ ؾًٌِٛ حُّالف يف مكال وـالق ؿ مالـ أهالؾ افًالْٜ اتهالِقا اف ىقيؾ، إٔف ـٚن صًٔٔ

ـؿ، دبف وبٌِقه ادذهٛ افًْل إفخ، فُـ هق ؿٚل مل: إٔٚ صالٚيػ ؾٔالف مالذاهٛ ظْال

يف ادالالالذهٛ افنالالالٚؾًل واحلٍْالالالل إفالالالخ، وفالالالذفؽ إٔالالالٚ أريالالالد أن أدخالالالؾ يف ادالالالذهٛ 

ٍْالالالالالل افًالالالالالْل ظالالالالالذ بهالالالالالرة، ؾالالالالالام هالالالالالل ادالالالالالذاهٛ ادْتؼالالالالالة ظْالالالالالدـؿ؟ ؿالالالالالٚفقا: احل

وافنالالالٚؾًل، ؿالالالٚل: هالالالٚتقا ظالالالٚدغ ـالالالؾ مالالالْٓام يّثالالالؾ مذهٌالالالف، واحالالالد حٍْالالالل وواحالالالد 

صٚؾًل، ؾٖيت هبؿ، ؿٚل قام: أريد مـ ـؾ مُْام أن يهع أمٚمل صالة مذهٌف، 

حتك إٔٚ أصق ف أي صالة إًٔٛ ؾٖتٌْك ذاك ادذهٛ افذي يهػ هالذه افهالالة، 

 يَقفالالقا ظْالالدٕٚ يف ، ؿالالٚل: جالالٚء احلٍْالالل وافَوالالٜٔ ـالالام-وهْالالٚ تٌالالدأ ادنالالُِٜ -ؿالالٚل

َل أي: ذب ، ؽر مالدبقغ،  ـ  افنٚم ؿؤٜ دٌقـٜ، يًْل: روايٜ، أيت بجِد ـِٛ ُذ

ؾتِالالالالٌس بالالالالف، ؾٓجالالالالؿ افالالالالذبٚب ظِٔالالالالف، جِالالالالد افُِالالالالٛ ادالالالالذبقح مالالالالذـك يف ادالالالالذهٛ 

احلٍْالالل تذـٔتالالف تىٓالالره، ظْالالد إئّالالٜ أخالالريـ ٓبالالد مالالـ دبٌالالف، وهالالذا فالالٔس ظْالالدهؿ 
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ًٚ، ادٓالالالالؿ ووالالالالع اجلِالالالالد ظِٔالالالالفمج ًٚ أيوالالالال وهجالالالالؿ افالالالالذبٚب، ذفالالالالؽ فالالالالٌس أحًالالالالـ  ًٔالالالال

افثٔالالٚب، إيالالر ـٔالالػ افَوالالٜٔ بٚيْالالٜ أ الالٚ مرـٌالالٜ، احلٍْالالل دخالالؾ يف افهالالالة بالالدل مالالٚ 

يَقل: اهلل أـز ؿٚل مثالً بٚفسـل: )...( بٕٚفٌٚ:ي )زويت مف( ذاك افنٚؾًل ؿالٚل: 

اهلل أـالالز، مالالـ افالالذي فالالـ يٍوالالؾ هالالذه افهالالالة افتالالل مالالـ أوقالالٚ ظالالذ ذيالالؽ، وتُِّالالٜ 

يتٌالالغ أ الالالٚ مرـٌالالٜ ترـٌٔالالالٜ احلٍْالالل جِالالالس يف افهالالالة بٚفتنالالالٓد  احلُٚيالالٜ مالالـ صالالالٚن

وبالالدل مالالٚ يَالالرأ افتنالالٓد أو أي رء وبالالدل مالالٚ يَالالقل: افًالالالم ظِالالُٔؿ وٓ مٗاخالالذة 

ؾِتٓالالٚ، ادالالذهٛ افنالالٚؾًل يَالالقل: اخلالالروج مالالـ افهالالالة بٚفًالالالم رـالالـ مالالـ أرـالالٚن 

ؿ ذفالالؽ شالالِ شحتريّٓالالٚ افتٌُالالر وحتِِٔٓالالٚ افتًالالِٔؿ»افهالالالة، فَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

 وذفؽ مع إشػ ...، فٔش؟

ؿٚل: ٕن احلٍْٜٔ يَقفقا: افقاجٛ هق اخلروج بهًْف، هذا افهْع ـٚن شٛ 

ـالالالٚن تًالالالٌٔ  ـالالالٚن أي رء خالالالرج بهالالالًْف، وأتالالالقا فالالالؽ هبالالالذا ادثالالالٚل،أي واحالالالد يف 

افدٕٔٚ مٚ يٍوؾ ذفالؽ افنالٚؾًل ظالذ هالذه افهالالة احلٍْٔالٜ، فُالـ هالق مالـ ذوضالف 

ٕحْالالٚ ف وإن ـالالٕٚقا ؿالالٚفقا مالالع إشالالػ هالالذه افتحٚمالالؾ ظالالذ احلٍْٔالالٜ، دالالٚذا؟ ٕن ا

إصٔٚء فُـ هذا اإلمٚم افالذي يهالع صالالة ادٌالرب احلٍْالل يٖخالذ أدون صالالة 

 ظْدهؿ، مل يٖخذ أـِّٓٚ، ذفؽ بٚفًُس فٌس ثٔٚب إَٜٔٔ وتٖٕك واضّٖن، إفخ.

 :ًٚ إٔٚ مٚ بٔدخؾ يف ظَع أن هذه افَهٜ تَع هبذه افهقرة، فُـ ـام ؿِٝ إٍ

افُتالٚب، مىٌالقع ظالذ أشالٚس وحتالٝ رشالٚفٜ اشالّٓٚ: ادالذهٛ مٚ رأيُؿ مىٌقع 

احلؼ، صق هق ادذهٛ احلؼ؟ مذهٛ اإلمٚم افنٚؾًل، أي إًٕٚن يريالد أن يالرى 

هالالذه افهالالقرة ادًرووالالٜ هبالالذيـ افالالقجٓغ يٖخالالذ ادالالذهٛ افنالالٚؾًل، فُالالـ إيالالر 

أن فالالق درشالالٝ ادًالالٖفٜ مالالـ زاويالالٜ أخالالرى مالالثالً: اإلمالالٚم افنالالٚؾًل يَالالقل: عالالقز 
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ًٚ أن يتزوجٓالٚ، أبالق حٍْٔالٜ يَالقل: هالذا حالرام فِرجؾ افز ا:ي بٚمرأة ومحِٝ مْالف بْتال

مٚ عقز، ـٔػ افقاحد يُْ  مٚ هق مـ مٚئف، ؾِق ؿٔؾ فذاك افرجؾ: هذا صٚؾًل 

 ،ًٚ ًٚ ظالالالؿ بٔهالالالر ٍٕالالالرة، ٓ، بالالالٚفًُس هْالالالٚ افَوالالالٜٔ بالالالٚفًُس  ٚمالالال هٔالالالؽ بَٔالالالقل ضًٌالالال

ًٚ دذهٌالالالف أن يٖخالالالذ مالالالـ مذهٌالالالف أحًالالالـ مالالالٚ ؾٔالالالف  فالالالذفؽ مالالالٚ عالالالقز أن اإلًٕالالالٚن تًهالالالٌ

ًٚ وفالالالق مالالالـ بًالالالض  وحيالالالتٟ بالالالف ظالالالذ أخالالالريـ، ٕن أخالالالريـ ظْالالالدهؿ أحًالالالـ أيوالالال

افْالالقاحل، وقالالذا ؾٓالالذا شالالُٔقن شالالٌٛ إليَالالٚع افٍرؿالالٜ بالالغ ادتّالالذهٌغ، وهالالذا مالالٚ 

 وؿع، وهذا مقجقد اثٚره حتك افٔقم.

مالالـ أثالالٚر مالالثالً وجالالقد يف بًالالض افالالٌالد افنالالٚمٜٔ افُالالزى يف ادًالالجد افقاحالالد 

دٚريالالالالٛ ظديالالالالدة، مالالالالـ اثْالالالالغ إػ أربًالالالالٜ ظالالالالذ حًالالالالٛ صالالالالٓرة  دٚريالالالالٛ ظديالالالالدة،

ادذاهٛ هْٚك، ظْدٕٚ يف دمنؼ ادًجد إمالقي ؾٔالف أربًالٜ دٚريالٛ، مًالٚجد 

أخالالرى ؾٔٓالالٚ دالالرابغ، فٔالالف؟ ٕٕالالف ؾٔٓالالٚ أحْالالٚ ف وؾٔٓالالٚ صالالقاؾع، مالالٚ ؾٔٓالالٚ مٚفُٔالالٜ ومالالٚ 

ؾٔٓالالالٚ حْٚبِالالالٜ، دالالالٚذا هالالالذه ادحٚريالالالٛ؟ ـالالالؾ إمالالالٚم يهالالالع يف درابالالالف  ٕٕالالالف تُالالالره 

ة وراء ادخٚفػ فِّذهٛ، ؾال٘ذًا: ـٔالػ يهال  قالٗٓء أن يَقفالقا: ٓ، ٕحالـ افهال

مٚ ٕتٌع افُتٚب وافًْٜ، ٕتٌع إئّٜ ٕن إئّٜ أظِؿ. ـِّالٜ حالؼ أريالد هبالٚ بٚضالؾ، 

ٕن افىريَالالالٜ افتالالالل هبالالالٚ يهالالالؾ ضٚفالالالٛ افًِالالالؿ إػ مًرؾالالالٜ ؿالالالقل اإلمالالالٚم أي إمالالالٚم ـالالالٚن 

ر ف ؿالالقل شالالٔد إئّالالٜ ٍٕالالس افىريالالؼ وأحًالالـ مْالالف يًالالتىٔع أن يهالالؾ بالالف إػ أن يًالال

ادٍروض ظِْٔٚ اتٌٚظف دون شقاه، افىريؼ افتل يىِالٛ هبالٚ ادًرؾالٜ دالذهٛ مالـ 

ادالالالذاهٛ هالالالق ٍٕالالالس افىريالالالؼ وأحًالالالـ مْالالالف يُّالالالـ شالالالِقـف دًرؾالالالٜ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف 

ًٚ يف يالد ظّالر بالـ اخلىالٚب صالحٍٜٔ  افرشقل ظِٔف افًالم افذي ؿٚل وؿالد رأى يقمال

يالالالٚ ابالالالـ »رجالالالؾ مالالالـ افٔٓالالالقد، ؿالالالٚل:  ة ـتٌٓالالالٚ فالالالفشالالالٖفف ظْٓالالالٚ؟ ؿالالالٚل: هالالالذه مالالالـ افتالالالقرا
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اخلىٚب! أمتٓقـالقن إٔالتؿ ـالام عقـالٝ افٔٓالقد وافْهالٚرى؟ وافالذي ٍٕالس دّالد 

ًٚ مالالٚ وشالالًف إٓ اتٌالالٚظل ؾٔالالٚ تالالرى مقشالالك أم أبالالق حٍْٔالالٜ أو  شبٔالالده فالالق ـالالٚن مقشالالك حٔالال

مٚفؽ أو افنالٚؾًل؟ صالق اجلالقاب مقشالك ـِالٔؿ اهلل، ومالـ أوال افًالزم مالـ افرشالؾ 

ًٚ دٚ وشًف إٓ   اتٌٚظل.فق ـٚن حٔ

يف طْل أن افتًهٛ شٍٔرض ظذ هٗٓء ود هذا احلديٞ، أن يَقفقا ود 

 هذا احلديٞ، وإٓ ترـقا افتّذهٛ واتًٌقا افًْٜ، مٚ هق؟

ًٚ. شالٌحٚن اهلل! هالالؾ  ًٚ مالٚ وشالًف إٓ أن يتٌالع مالذهٌ شالَٔقفقن: فالق ـالٚن مقشالك حٔال

شالالك إٔالالف يُّالالـ أن يُالالقن إًٕالالٚن يَالالقل هالالذا؟ إن ؿالالٚفقا: ٓ، أشالالتٌٍر اهلل إذا ـالالٚن مق

هالالالذا رجالالالؾ ٌٕالالالل مُِالالالؿ مالالالٚ بٔهالالالر يتٌالالالع إمالالالٚم ٕٕالالالف أظِالالالؿ مْالالالف، ضٔالالالٛ إظِالالالؿ مالالالْٓؿ 

مقجقد وهق افرشقل، مقشك هْٚ هق يتٌع افرشقل، شِّقا مًْٚ إٔف يتٌع افرشقل 

 مٚ يتٌع إمٚم، ضٔٛ! وإٔتؿ مٚ تتًٌقا افرشقل ظِٔف افًالم؟!!

ٍَقا وأمجًقا، أمٚ إ:ي أظِؿ مْف، يًقد جقابْٚ: إ:ي أظِؿ مْف ؾٔام ات اجلقاب:

وُه إِ ﴿إذا اختٍِالالالالالالقا ؾَالالالالالالد ظرؾْالالالالالالٚ حُالالالالالالؿ اهلل،  ُرد   َؾالالالالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالالالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َػ اهلل ِ َؾالالالالالال

ُشقلِ   .[61]النساء:﴾َوافر 

بٚختهالالالٚر: إْٔالالالٚ بًالالالٌٛ اتٌٚظْالالالٚ فِتالالالديـ بٚدالالالذاهٛ إَىًْالالالٚ ظالالالـ مًرؾالالالٜ هالالالدي 

ـثالالالرة جالالالدًا يف شالالالْتف ويف ظٌٚدتالالالف، ٕحالالالـ مالالالثالً ظْالالالدٕٚ ٕالالالامذج ـثالالالرة و ¢افرشالالالقل 

ظالالالالذ افالالالالرؽؿ مالالالالـ وجالالالالقد بًالالالالالض إحُالالالالٚم يف بًالالالالض ادالالالالذاهٛ مىٚبَالالالالٜ فًِالالالالالْٜ 

أصالالالٌحٝ هالالالذه افًالالالْـ مٓجالالالقرة، وافًالالالٌٛ يًالالالقد إػ إٔالالالف بًالالالض ادالالالذاهٛ افتالالالل 

شالالٔىرت يف بًالالض افالالٌالد وـالالٚن هالالذا ادالالذهٛ ٓ يالالرى شالالْٜٔ تِالالؽ افًالالْٜ مالالثالً ٓ 
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  د فتِؽ افًْٜ ذـرًا يف تِؽ افٌالد.

 شالالالقريٚ مل يُالالالـ فًََِٔالالالٜ ذـالالالر مالالالٚ بالالالغ أيالالالدي افْالالالٚس مثٚفالالالف مالالالثالً: إٔالالالٚ أظالالالر ف يف

ًٚ، أوقؿ وافدي رمحف اهلل وؽٍر فْٚ وفف، جئْٚ إػ هْٚ مْذ شٝ شٌع شالْغ  إضالؿ

... مٚ ظْده خز، مالٚ ظْالده اإلمالٚم افنالٚؾًل يَالقل ؾٔٓالٚ واإلمالٚم مٚفالؽ يَالقل ؾٔٓالٚ، 

اهلل دالالالٚذا؟ ٕن ادالالالذهٛ احلٍْالالالل افسـالالالل ـالالالٚن هالالالق احلالالالٚـؿ، وأبالالالق حٍْٔالالالٜ رمحالالالف 

بٚجتٓالالالٚده ؿالالالٚل: إن هالالالذه ظالالالٚدة جٚهِٔالالالٜ ـٕٚالالالٝ يف زمالالالـ اجلٚهِٔالالالٜ، وهالالالذه فًٔالالالٝ 

مؼالالالوظٜ، خٍالالالل ظِٔالالالف إحٚديالالالٞ افتالالالل جالالالٚءت مٗـالالالدة وجالالالقب فالالالٔس اشالالالتحٌٚب 

ـالالؾ ؽالالالم »ؾَالالط وجالالقب افًََٔالالٜ ظالالـ افٌالالالم صالالٚتٚن، وظالالـ اجلٚريالالٜ صالالٚة واحالالدة: 

ٚ ـثالالر ، هالالذه إحٚديالالٞ مقجالالقدة، وؿالالٚل هبالالشمالالرعـ بًََٔالالٜ تالالذب  ظْالالف يالالقم شالالٚبًف

مـ إئّٜ فٔس قٚ ذـر يف ـثر مـ افالٌالد اإلشالالمٜٔ، دالٚذا؟ ْٕٕالٚ ترـْالٚ افًالْٜ، 

مالالٚ ظالالٚد  الالتؿ ؾٔٓالالٚ، ؾٓالالذه شالالْٜ مًالالتحٌٜ، ؾّالالع افالالزمـ ًٕالالخٝ مالالـ اذان افْالالٚس ؾالالال 

تُٚد  د افٔقم بًالض افنالٌٚب ادِتالزمغ بٚفًالْٜ إٓ يًالٖل: إٔالٚ أيب مالٚ ذبال  ظْالل 

 مٚذا أؾًؾ إٔٚ؟

بًد أن جٚءتف افٌْقة، ظؼ ظالـ ًٍٕالف، ؾِالؽ أشالقة  ¢ل اهلل َٕقل فف: ذب  رشق

 ، فُـ ظِٔؽ أن تذب  ظـ أوٓدك. إفخ.¢برشقل اهلل 

هذا مثٚل بًٔط مـ إمثِٜ افتل هل مـ اثالٚر ظالدم اهتاممْالٚ بٚفًالْٜ، أو بًٌالٚرة 

أوو  ؿىع افًالؿٚت بْْٔٚ وبغ افرشقل ٕٕف مٚ ظٚد هيّْٚ دراشٜ افًْٜ بَالدر مالٚ 

 مذهٛ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ.هيّْٚ دراشٜ 

وظذ ـؾ حٚل ًٕالٖل اهلل ظالز وجالؾ أن يِّْٓالٚ رصالدٕٚ، وأن يقؾَْالٚ ٓتٌالٚع شالْٜ 
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 ٌْٕٚٔ¢.ًٚ  ، مع آشتٍٚدة مـ ظِامئْٚ شٍِٚ ًوخٍِ

 : .. ( 26. : 2/   39) اهلدى والنور /  
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 ٌٖ َٔ خايف األ١ُ٥ األزبع١ ٜهفس؟

يزالالء ادًْالالك افًِّالالل -يف بًالالض افْالالٚس يَالالقل: مالالـ خالٚفػ إئّالالٜ  مداخِالٜ:

 .]مًٖفٜ افىالق[ؾَد ـٍر، ؾٓؿ يٍُروا ابـ تّٜٔٔ يف هذه ادًٖفٜ -ـامن يًْل

 مٚ أحد يَقل هبذا افُالم بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 إٔٚ أؿقل أ:ي جًِٝ يف جمِس... مداخِٜ:

ًٚ، فُالالالـ إٔالالالٚ  افنالالالٔ : مًِالالالٔش، إٔالالالٝ  ِالالالس جمالالالٚفس وتًالالالّع أصالالالًُٚٓ وأفقإالالال

ادًالالالِّغ يَالالالقل: أن مالالالـ خالالالٚفػ إئّالالالٜ إربًالالالٜ ؾَالالالد أؿالالالقل: ٓ أحالالالد مالالالـ ظِالالالامء 

 ـٍر.

 ٓ يقجد َٕؾ ظذ إمجٚع أن إئّٜ افذي خيٚفٍٓؿ ؾَد ـٍر؟ مداخِٜ:

فذفؽ إٔٚ أؿالقل فالؽ: ٓ أحالد يَالقل هبالذا، أمالٚ إذا ـالٚن بًالض مالـ يَالقل  افنٔخ:

.ًٚ ًٚ ترى ظجٌ  يف هذا افزمٚن، ؾًش رجٌ

 : .. (  41:  13/   70) اهلدى والنور /  
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 ؟ٌٖ جيب اتباع َرٖب َعني

ؾّٓٝ إْٔالٚ ضٚفٌالٚت بجٚمًالٜ ادِالؽ ظٌالد افًزيالز، ؾٍالل ؿًالؿ افؼاليًٜ  مداخِٜ:

ًٚ يدرشالالالالـ ظالالالالذ هالالالالذا  تالالالالدرس إحُالالالالٚم ظالالالالذ ادالالالالذاهٛ، وإخالالالالقات ـالالالالـ مجًٔالالالال

ٕالالف ـالالٚن حالالديٞ والالًٔػ، أو عالالٛ أإشالالٚس، ؾًْالالد افَْالالٚش مًٓالالـ ظالالذ أشالالٚس 

ظَّٔالالٜ تَالالٚم، ؾالالام ًٕالالر ف  ظِْٔالالٚ ظالالدم اتٌالالٚع مالالذهٛ مًالالغ، يًْالالل: ٕجالالد إٕالالف مْٚؿنالالٜ

ًٚ احْالالالٚ دالالالٚ ٌٕحالالالٞ يف مًالالالٖفٜ ٌٕحثٓالالالٚ ظالالالـ  ـٔالالالػ ٕتكالالال ف وٕالالالرد ظِالالالٔٓـ، خهقصالالال

ٕالف هالذه أضريؼ افُتالٚب وافًالْٜ دون افِجالقء إػ ـتالٛ ادالذاهٛ، ؾال٘ذا ـْالٚ ظرؾْالٚ 

افىريَٜ خٚضئٜ، وهق اتٌٚع مذهٛ مًغ بًْٔف، ؾالام هالل افىريَالٜ افهالحٔحٜ افتالل 

و مجٚظالالٜ افتٌِٔالالغ وافالالدظقة ٕن بًوالالٓؿ مالالٚ تْهالالحْٚ )إَىالالٚع( مجٚظالالٜ اإلخالالقان، أ

يْتّالالالالالالالغ يًْالالالالالالالل ٕي هالالالالالالالذه  هالالالالالالالذا افقالالالالالالالء، يًْالالالالالالالل: ؿًالالالالالالالؿ ٕٚشالالالالالالالغ أ الالالالالالالـ يٍّٓالالالالالالالقا

 ادجّقظٚت، ؾام هل افىريَٜ افهحٔحٜ فتقجٔٓٓـ.

ًٚ أو  افنالالالٔخ: امالالالٚ ٓ صالالالؽ ؾٔالالالف أن افقاجالالالٛ ظالالالذ ـالالالؾ مًالالالِؿ شالالالقاء ـالالالٚن ظٚدالالال

ًٚ أو  ًٚ إٕالالالام هالالالق اتٌالالالٚع ، مالالالـ افقاجالالالٛ ظالالالذ هالالالٗٓء مجًٔالالالجالالالٚهالً مالالالتًِاًم أو مًالالالتًّ

افُتالٚب وافًالالْٜ، هالالذه عالالٛ أن ًٕتزهالالٚ مَدمالالٜ أوػ وٓ خالالال ف وٓ َٕالالٚش ؾٔٓالالٚ 

 بغ أحد مـ ادًِّغ.

افقء افثٚ:ي: أن اهلل ظز وجؾ بًد أن ؾرض ظذ ـؾ ادًِّغ أن حيُّالقا 

، وهالالذا أمالالر ٓ حٚجالالٜ بْالالٚ فِخالالقض ؾٔالالف  ٕٕالالف ¢وأن يتًٌالالقا ـتالالٚب اهلل وشالالْٜ ٌٕٔالالف 
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جلّٔع، جًؾ ادجتّع اإلشالمل أن يتحالٚـّقا إػ اهلل ورشالقفف، مًِؿ بف ظْد ا

 ؾَد جًؾ ادًِّغ ؿًّغ مـ حٔٞ افًِؿ وظدمف.

افًَالالؿ إول: هالالؿ افًِالالامء، وافًَالالؿ أخالالر: هالالؿ افالالذيـ ٓ يًِّالالقن، وؿالالد ؿالالٚل 

ٓ ﴿تًالالالالالالالالالالالالٚػ يف سيالالالالالالالالالالالال  افَالالالالالالالالالالالالران افُالالالالالالالالالالالالريؿ:  ْاْلالالالالالالالالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالالالالالالالالَؾ افالالالالالالالالالالالالذ  َؾْٚشالالالالالالالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، وأهالؾ افالذـر ٓ صالؽ هالؿ أهالؾ افَالران ـالام ؿالٚل ظِٔالف افهالالة [12النح::]﴾َت

 وافًالم يف احلديٞ افثٚبٝ.

ران هؿ أهؾ اهلل وخٚصتف» أهؾ افذـر هؿ أهالؾ افَالران، وافرشالقل يَالقل:  شأهؾ اَف

ران هؿ أهؾ اهلل وخٚصتف » ؾًذ مجٔع ادًالِّغ افالذيـ فًٔالقا مالـ افًِالامء  شأهؾ اَف

جٚء يف حديٞ أيب داود افذي يٗـد أن ادٌتذ بقء مالٚ أن يًٖفقا افًِامء ـام 

 ًٚ يريد أن يًر ف حُّف إذا اشتٍتك ؽره ؾٔجالٛ ظالذ هالذا ادٍتالل أن يُالقن ظٚدال

ـ  »فٔجقز فف اإلؾتٚء، وإٓ دخؾ يف ؿقفف ظِٔف افًالم:  ًٚ مال ٕتزاظال ِالؿ ا ْتزع اًف ٓ ي إن اهلل 

ِالالالامء حتالالك إذا  ض اًف الالاٌل ِالالؿ َب ض اًف الالاٌل ُْالالف َي ِالالالامء، وف س صالالدور اًف الالاٚل ًٚ اختالالالذ اْف الالالل ظٚدالال مل يٌَ

ر ظٍِؿ ؾوِقا وأوِقا ٖؾتقا ٌب قا ؾ ًِئ ًٓ ؾ ٚٓ ًٚ ج حديٞ أيب دود يَقل: أن افٌْل  ،شرؤوش

أرشالالالالؾ هيالالالالٜ ؾِالالالالام ووالالالالًٝ احلالالالالرب أوزارهالالالالٚ بْٔالالالالف وبالالالالغ ادؼالالالالـغ وٕالالالالٚمقا  ¢

ًٚ، وبالالالالف جراحالالالالٚت مالالالالـ أثالالالالر ادًرـالالالالٜ، ؾًالالالالٖل مالالالالـ حقفالالالالف هالالالالؾ  أصالالالالٌ  أحالالالالدهؿ جٌْالالالال

ًالالالؾ ؿالالالٚفقا فالالالف: ٓ بالالالد فالالالؽ مالالالـ اؽتًالالالٚل ؾٚؽتًالالالؾ عالالالدون فالالالف رخهالالالٜ يف أن ٓ يٌت

ًٚ صالالالديدًا  ¢بِالالغ خالالالزه إػ افٌْالالالل  ٚؾٖصالالٚبتف احلالالالامء ثالالؿ مالالالٚت، ودالالال ؽوالالٛ ؽوالالالٌ

ٖفقا حالغ  »ودظالٚ ظالذ افالذيـ أؾتالقه بتِالؽ افٍتالالقى ؿالٚل:  ٓ شال ؿ اهلل أ ٚتِٓ القه ؿال  شجِٓالالقاؿِت

ٓ  » افنٚهد هْٚ: افًٗال لأ ٍٚء اًف ٕ٘ام ص ٖفقا حغ جِٓقا ؾ ٗال ش  .شاًف

افقاجالالالٛ ظالالالذ مالالالـ ٓ يًِالالالؿ أن يًالالالٖل أهالالالؾ افًِالالالؿ، وافقاجالالالٛ ظالالالذ أهالالالؾ إذًا: 
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الف أجلالؿ »افًِؿ أن يٍتقا هٗٓء افْٚس ـام ؿٚل ظِٔف افًالالم:  ُّت ـ ظِالؿ ؾ ـ شالئؾ ظال مال

ٕٚر ـ  جٚم م ٜ ِب ٔٚم إذا ـٚن هذا هق افقاجٛ ؾّـ افقاجالٛ أن يًالِؽ ادًالِؿ  شيقم اَف

ػ مًرؾتف، وٓ صؽ ضريؼ افًٗال ادؼوع  فًٔر ف حُؿ اهلل ؾٔام هق بحٚجٜ إ

ًٚ أن إمالالر ـالالام ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم:  س ؿالالر:ي ثالالؿ »وٓ ريالالٛ إْٔالالٚ ًِٕالالؿ مجًٔالال الاٚل خالالر اْف

ق ؿ ـ ِي ق ؿ ثؿ افذي ـ ِي ق ؿ ثؿ افذي وهالٗٓء افَالرون افثالثالٜ ادنالٓقد قالؿ  شافذي ِي

 بٚخلريٜ مل يقجد ؾٔٓؿ مـ يتًّؽ بَقل ظٚمل مـ ظِامء هذه افَرون افثالثٜ.

 افهحٚبٜ وٓ ؾّٔـ بًدهؿ مـ هق بُري ادذهٛ، أبق بُر مثالً: مل يُـ يف

افهالالالديؼ، وٓ مالالالـ هالالالق ظّالالالري، وٓ مالالالـ هالالالق ظالالالثام:ي، وٓ مالالالـ هالالالق ظِالالالقي، وإٕالالالام 

ًٚ يتحالالٚـّقن إػ ـتالالٚب اهلل وإػ حالالديٞ رشالالقل اهلل  ، أهالالؾ افًِالالؿ ¢ـالالٕٚقا مجًٔالال

ـْ ؟هالٗٓء افًِالامء  يِتَقن مع افُتٚب وافًْٜ مٌالٚذة، مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده يًالٖل ماَل

دون أن يتًهالالٌقا فنالالخص مًالالغ مالالْٓؿ  ٕن هالالذا افتًهالالٛ مالالـ شالالامت افتقحٔالالد 

اخلٚفص، افتقحٔد اخلٚفص افذي هق اتٌٚع ادًهقم، وفالٔس هْالٚك مًهالقم مالـ 

، وؾالالالٔام يتًِالالالؼ بٚفالالالديـ، أمالالالٚ أمالالالقر افالالالدٕٔٚ ؾَالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالف ¢افٌؼالالال إٓ رشالالالقل اهلل 

ؿ»افًالم يف احلديٞ افهحٔ :  ٔـٚ مقر دٕ ٕتؿ أظِؿ ٖب   .شأ

ا ـالالالٚن إمالالالر ـالالالذفؽ، ؾالالال٘ذا مالالالٚ  ًالالالؽ رجالالالؾ مًالالالِؿ ٓ يًِالالالؿ يف شالالالٌٔؾ أن وإذ 

يتًِؿ يتًّؽ بَقل إمٚم مـ أئّٜ ادًِّغ شالقاء ـالٚن مالـ افهالحٚبٜ أو افتالٚبًغ 

ًٚ ـٚفرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، وهالالذا مالالـ  أو أتٌالالٚظٓؿ ؾَالالد جًالالؾ هالالذا اإلًٕالالٚن مًهالالقم

، فالالذفؽ ؿالالٚل افٌِالالق يف افالالديـ افالالذي ٓ عالالقز أن يَالالع ؾٔالالف رء مْالالف مالالع ادًالالِّغ

ـْ ُدوِن ﴿رب افًالالالالالالٚدغ بٚفًْالالالالالالٌٜ فِْهالالالالالالٚرى:  ٚ ِمالالالالالال ًٚبالالالالالال َ ُْؿ أَْرَب ٌَالالالالالاٚل َرُهْؿ َوُرْه ٌَالالالالالاٚل الالالالالالُذوا أَْح َ اخت 

هذه أيٜ طٚهرهٚ أصُؾ ظذ أحد افهحٚبٜ افذيـ ـٕٚقا تْكوا  [21]التوب::﴾اهلل ِ
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بٚإلشالالالالم هالالالداه اهلل إػ اإلشالالالالم، أٓ  ¢يف اجلٚهِٔالالالٜ ثالالالؿ دالالالٚ بًالالالٞ اهلل دّالالالدًا 

هالالذه أيالالٜ ـالالٚن ظالالدي يف  ¢ق ظالالدي بالالـ حالالٚتؿ افىالالٚئل، ؾِالالام تالالال رشالالقل اهلل وهالال

ادجِالالس ؾٖصالالُِٝ أيالالٜ ظِٔالالف  ٕٕالالف ؾّٓٓالالٚ ظالالذ ؽالالر ادالالراد مْٓالالٚ، ؿالالٚل: واهلل يالالٚ 

ًٚ مـ دون اهلل، دالٚذا ؿالٚل هالق هُالذا؟ ٕٕالف ؾٓالؿ أ الؿ  رشقل اهلل مٚ اختذٕٚهؿ أربٚب

ًٚ يًْالالل: خيَِالالقن مالالع اهلل، اهلل ر ب افًالالٚدغ أي: جًِالالقهؿ ـالالرب اختالالذوهؿ أربٚبالال

افًالالٚدغ، ؾٌالالغ قالالؿ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، أو بالالغ فالالف افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم بالالٖن 

ادَهالالالقد بٚٔيالالالٜ افربقبٔالالالٜ ادتًَِالالالٜ بٚفتؼالالاليع، ؾالالالٚهلل ظالالالز وجالالالؾ ـالالالام إٔالالالف واحالالالد يف 

ًٚ واحالالالد يف حُّالالالف ؾِالالالٔس ٕحالالالد حُالالالؿ مًالالالف  ذاتالالالف، وواحالالالد يف صالالالٍٚتف ؾٓالالالق أيوالالال

ًٚ، وفالالالذفؽ طٓالالالر افٔالالالقم افًٌالالالٚرة افًكالالاليٜ أن احلٚـّٔالالالٜ هلل ظالالالز وجالالالؾ، وهالالالذا  إضالؿالالال

ؾًالً رء مجٔؾ جدًا، مل يتٌٚدر هذا ادًْالك إػ ظالدي بالـ حالٚتؿ، وقالذا ؿالٚل فالف 

ظِٔالالف افًالالالم حٔالالْام اشالالتٌرب ادًْالالك افالالذي يتٌالالٚدر إػ ذهْالالف إٔالالف ادالالراد وحالالؼ فالالف 

 :ًٚ ًٚ ومٌْٔال الالتؿ »ذفالؽ، فُالـ فالالٔس هالق ادالالراد بٚٔيالٜ ؾَالالٚل فالف ظِٔالالف افًالالم مقوالالح أًف

ن  اٚل ٚ هالذا ؾَالدـ  ل: أمال القه ؿاٚل ِّت ًٚ حِ ؿ حرام قه وإذا حِِقا ُف ًٓ حرمّت ؿ حال ْتؿ إذا حرمقا ُف ـ

ـ دون اهلل ًٚ م ٚب هؿ أرب ٚ رشقل اهلل ؿٚل: ؾذاك اختٚذـؿ إٚي  .شي

ؾٚتٌالالالالالٚع اإلًٕالالالالالٚن ادًالالالالالِؿ فنالالالالالخص ظالالالالالٚمل ٓ يتًالالالالالداه إػ ؽالالالالالره ؾٔالالالالالف ـٖٕالالالالالف رب 

ًٚ، حتالالالالك ٕحالالالالد  افًالالالالٚدغ فالالالالف حالالالالؼ افتؼالالالاليع وفالالالالٔس هالالالالذا احلالالالالؼ  مالالالالـ افٌؼالالالال إضالؿالالالال

إٕالالالام هالالالق حيُالالالل مالالالٚ أوحالالالل إفٔالالالف مالالالـ ربالالالف ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف افًالالالالم يف  ¢افرشالالالقل 

 ¢حالالديٞ يف شالالْـ أيب داود أن ظٌالالد اهلل بالالـ ظّالالرو بالالـ افًالالٚص جالالٚء إػ افٌْالالل 

ًٚ ؾَالالٚل: يالالٚ رشالالقل اهلل! ـْالالٝ يف جمِالالٍس ؾٔالالف مؼالالـقن ؾَالالٚفقا ال تُتالالٛ ظالالـ  يقمالال

ٛ »وافٌوٛ؟! ؾَٚل فف ظِٔف افًالم: مٚ يَقفف يف حٚفٜ افروٚ  ¢رشقل اهلل  ـت أ
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ٓ حالؼ ٚ خيالرج مْالف إ الده مال س دّالٍد ٔب هالق وحالده افالذي يتّٔالز  ¢ؾٚفرشالقل  شؾقافذي ٍٕ

ظالالـ ـالالؾ افٌؼالال أن مالالٚ خيالالرج مْالالف هالالق ـِالالف حالالؼ، أمالالٚ مالالـ أبالالق بُالالر افالالذي هالالق أؾوالالؾ 

افْٚس بًد إٌٕٔٚء وافرشؾ وإٔٝ ٕٚزل تَالقل قالؿ: ٓ يُّالـ أن ٕهالٍٓؿ بالٖن ـالؾ 

ًٚ ٓ  مٚ خيرج مـ ؾؿ ًٚ بًْٔف إمٚمال أحدهؿ هق احلؼ  فذفؽ ٓ عقز أن ٕتخذ إًٕٕٚ

ًٕتٍٔد مـ ظِؿ اخريـ ٕن هالذا احلالؼ افالذي أوحالٚه اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ إػ افٌْالل 

فٔس دهقرًا يف صخٍص بذاتف مـ بًده، ؾْحـ ٓ ًٕتَد يف مـ خٍِف ظِٔف  ¢

ٞ يًتَالدوا أن افًالم مـ افهحٚبٜ مٚ يًتَالده افنالًٜٔ يف ظالع بالـ أيب ضٚفالٛ حٔال

إتَالالؾ ـِالالف إػ ظالالع، ٕحالالـ ٓ ًٕتَالالد  هالالذا،  ¢افًِالالؿ افالالذي ـالالٚن يف صالالدر افٌْالالل 

وفذفؽ اظتَدوا ؾٔف افًهّٜ وجًِقه ـٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم يف افًهّٜ، 

ٕحـ َٕقل: افًِؿ افذي ـٚن يف صدر افرشالقل ظِٔالف افًالالم إتَالؾ إػ افهالحٚبٜ 

ن يٖخالذ افًِالؿ، أو أن يٖخالذ بحالٍظ وفٔس إػ صالحٚيب واحالد، وفالذفؽ ؾّالـ صالٚء أ

واؾالالر مالالـ هالالذا افًِالالؿ، ؾالالال يًالالتىٔع أن يٖخالالذه مالالـ صالالخص واحالالد، وإٕالالام يٌٌْالالل أن 

 يًتٍٔد مـ مجًٔٓؿ، وإٓ ؾَد أوٚع ظذ ًٍٕف ظِاًم ـٌرًا.

إذا ظرؾْالالٚ هالالذه احلََٔالالٜ وخالصالالتٓٚ إْٔالالٚ مٍُِالالقن بٚتٌالالٚع افُتالالٚب وافًالالْٜ، وأن 

ر افًِالالالالامء، وأن واجالالالالٛ هالالالالٗٓء ؽالالالالر ادجتّالالالالع اإلشالالالالالمل ؾٔالالالالف افًِالالالالامء وؾٔالالالالف ؽالالالال

ًٚ واحالالالدًا  فالالالذفؽ مل يُالالالـ  افًِالالالامء أن يًالالالٖفقا أهالالالؾ افًِالالالؿ، فالالالٔس أن يًالالالٖفقا ظٚدالالال

افتالالالالديـ بٚفتّالالالالذهٛ يف إمالالالالٚم واحالالالالٍد أو مالالالالذهٛ إمالالالالٍٚم واحالالالالٍد يف افَالالالالرون افثالثالالالالٜ 

ًٚ بالالالغ ـٌالالالٚر  ًٚ، وإٕالالالام ـالالالام ـالالالٚن افًِالالالؿ منالالالٚظ ادنالالالٓقد قالالالٚ بٚخلريالالالٜ ـالالالام ذـرٕالالالٚ إٍالالال

ء وافٍَٓالٚء مالْٓؿ، ـالذفؽ ـٕٚالٝ افٍتالقى تتقجالف إػ ظديالٍد مالْٓؿ، افهحٚبٜ افًِالام

 وفٔس إػ صخص واحد مْٓؿ.
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وإذا ـٚن اخلر ـِف يف آتٌٚع، وافؼ ـِف يف آبتالداع ؾٔجالٛ أن تًالقد شالرة 

قالالالٚ بٚخلريالالالٜ،  ادنالالالٓقدادًالالالِّغ افٔالالالقم يف افتالالالديـ شالالالرعٚ إوػ يف افَالالالرون 

 ًٚ بًْٔالف، وإٕالام ظِالٔٓؿ أن يًالتٍٔدوا مالـ أهالؾ  أي: فٔس فًِّالِّغ أن يتخالذوا إمٚمال

افًِالالؿ ـالالام يف أيالالٜ افًالالٚبَٜ، ؾالال٘ن ؾًِالالقا ذفالالؽ ؾَالالد اؿتالالدوا بٚفًالالِػ افهالالٚف ، وإن 

مل يًٍِالالالقا ؾَالالالد خالالالٚفٍقا افًالالالِػ افهالالالٚف ، زايالالالد ظالالالذ ذفالالالؽ أ الالالؿ خالالالٚفٍقا أئّالالالتٓؿ 

ًٚ إٔالالف ؿالالد صالال  ظالالـ  ظقن بالالٖ ؿ يتًٌالالق ؿ أو يَِالالدو ؿ  ْٕٕالالٚ ًِٕالالؿ مجًٔالال افالالذيـ يالالد 

ًٚ ف مٜ ـِٓٚـؾ إم وهالذا  شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مالذهٌل» :ٚم مْٓؿ إٔف ؿٚل ٕٚصح

اظسا ف مْٓؿ بٖٕف ٓ يُّـ فًٚمل مـ ظِالامء ادًالِّغ أن حيالٔط بٚحلالديٞ ـِالف، 

ًٚ ٕؾالراد إمالٜ ـالام ذـرٕالٚ إذا صال  احلالديٞ ؾٓالق مالذهٌل، وؿالٚل  قذا يَقل ٕٚصح

د ختٍالك افًالْٜ ظالـ بًوٓؿ: مٚ هق أسح مـ ذفؽ وهالق اإلمالٚم افنالٚؾًل ؿالٚل: ؿال

ؾالالردًا مالالـ أؾالالراد ادًالالِّغ، ؾّٓالالام ؿِالالٝ مالالـ ؿالالقٍل أو أصالالِٝ مالالـ أصالالٍؾ  ¢افٌْالالل 

واضبالالالقا  »: ¢بَالالالقل افٌْالالالل  ظالالالذ خالالالال ف ؿالالالقال أؿالالالقل ¢وحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

ٚئط قال ظرض احل  .شَب

) إَىالالٚع ( إئّالالٜ يف اتٌالالٚع افًالالْٜ و اتٌالالٚع ؿالالقل افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، وظالالدم 

افًْٜ، يُقن واحلٚفٜ هالذه افتّالذهٛ بّالذهٛ إمالٚم واحالد تَِٔد اإلمٚم إذا تٌْٔٝ 

ًٚ خمالالٚفػ ٕؿالالقال إئّالالٜ افالالذيـ  ًٚ فُِتالالٚب وافًالالْٜ، بالالؾ هالالق أيوالال فالالٔس ؾَالالط خمٚفٍالال

يتّالالالذهٌقن بّالالالذهٛ إمالالالٚم مًالالالغ، هالالالؿ خمالالالٚفٍقن فُِتالالالٚب وافًالالالْٜ، وؽالالالر متًٌالالالغ 

 ٕؿقال إئّٜ، ؾٖصٌحقا خٚرجغ ظـ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ وظـ تَِٔد إئّٜ.

يًجٌْالل يف هالذه ادْٚشالالٌٜ مالٚ ذـالره أحالد ـٌالالٚر ظِالامء اقْالد وادًالالرو ف  فالذفؽ

افٍقائالد افٌٓٔالٜ يف ضٌَالٚت ظِالامء »بٖيب احلًْٚت افُِْالقي، يف ـتالٚب فالف اشالّف: 
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ذـالالر ترمجالالٜ مالالـ أحالالد ظِالالامء احلٍْٔالالٜ، وهالالق ادًالالّك بًهالالٚم افٌِخالالل،  شاحلٍْٔالالٜ

صالالٔخ ظهالالٚم  ظهالالٚم افٌِخالالل هالالذا مالالـ افىٌَالالٜ افثٕٚٔالالٜ مالالـ تالمالالذة أيب حٍْٔالالٜ، ٕن

افٌِخالالل هالالق أبالالق يقشالالػ، وهالالق ـالالام هالالق مًِالالقم تِّٔالالذ أيب حٍْٔالالٜ، ظهالالٚم افٌِخالالل 

هذا تِّٔذ أيب يقشػ ذـر أبق احلًْٚت افُِْقي يف ترمجتف إٔف ـٚن يرؾع يديف 

يف افهالالالالة ظْالالالد افرـالالالقع وظْالالالد افرؾالالالع مْالالالف، وهالالالذا بالالالال صالالالؽ ـالالالام يًِالالالؿ افًالالالٚرؾقن 

ًٚ ٌإحْالالٚ ف  ٕ الالؿ مى بالالساجؿ احلٍْٔالالٜ أمالالر ؽريالالٛ صالالٚذ بٚفًْالالٌٜ فًِالالامء َالالقن تًٌالال

ٕئّالالالالالتٓؿ افثالثالالالالالٜ: أيب حٍْٔالالالالالٜ، ودّالالالالالد بالالالالالـ احلًالالالالالـ افنالالالالالٌٔٚ:ي، وأبالالالالالق يقشالالالالالػ 

افَالالالِٚض، ـالالالؾ هالالالٗٓء افثالثالالالٜ ؿالالالٚفقا بًالالالدم ذظٔالالالٜ رؾالالالع افٔالالالديـ يف افهالالالالة ظْالالالد 

رئالالل افرـالالقع وظْالالد افرؾالالع مْالالف، بالالؾ ؿالالٚفقا بُراهٔالالٜ هالالذا افرؾالالع ـراهالالٜ حتالالريؿ، ؾِالالام 

يرؾع يديف يف افهالة شئؾ: ـٔػ إٔٝ ترؾع يديؽ ظهٚم افٌِخل هذا وهق مْٓؿ 

يف افهالالة وإٔالٝ تالٚبع ٕيب يقشالػ، وأبالالق يقشالػ تِّٔالذ أيب حٍْٔالٜ، وهالؿ ؿالالٚفقا 

بٖن هذا افرؾع ٓ يؼع؟ ؿٚل وهذه ـِّٜ حؼ: إن اهلل تٌٚرك وتًٚػ ؿد ـِػ ـؾ 

رؾالالع يديالالف ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع  ¢مْالالٚ أن يًّالالؾ بالالام ظِالالؿ، وؿالالد ظِّالالٝ أن افٌْالالل 

واهلل ظالالز وجالالؾ مل يٍُِْالالٚ أن ٍٕٓالالؿ ذيًالالٜ ربْالالٚ بًَالالؾ أيب حٍْٔالالٜ، وإٕالالام ـالالؾ مْالالف، 

إًٕٚن بًَِف وبًِّالف، ويالقم َِٕالٚه شالق ف ٓ يَالقل ال: دالٚذا خٚفٍالٝ أبالك حٍْٔالٜ؟ 

ظذ افًُس ؾٔام فق ترـٝ هذه افًْٜ شالَٔقل ال: دالٚذا ترـالٝ هالذه افًالْٜ وؿالد 

 ـٚن يرؾع يديف ظْد افرـقع وافرؾع مْف. ¢ظرؾٝ أن ٌٕٔؽ 

ظِالالالؼ ظالالالذ ؾًالالالؾ ظهالالالٚم هالالالذا، هالالالق يف ظٌالالالٚرة أخالالالرى ظالالالذ اتٌٚظالالالف قالالالذه افًالالالْٜ، 

ًٚ جدًا، حٔٞ  ًٚ ورائً ًٚ بديً وخمٚفٍتف فإلمٚم أيب حٍْٜٔ، أو أيب يقشػ ظِؼ تًَِٔ

ًٚ مْالالف فَالالقة دفٔالالؾ  ؿالالٚل: ومالالـ هالالذا يٗخالالذ أن مالالـ تالالرك تَِٔالالد إمٚمالالف يف مًالالٖفٜ اتٌٚظالال
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إلمالٚم، بالؾ هالق يف رؿالٜ افتَِٔالد خمٚفٍف إٔف ٓ خيرج بذفؽ ظـ افتَِٔد أي: تَِٔالد ا

يف صالالقرة تالالرك افتَِٔالالد، تالالرك افتَِٔالالد إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، ؾَالالد صالال  

احلالالديٞ ظْالالد ظهالالٚم، ؾالالسك ؿالالقل اإلمالالٚم واتٌالالع احلالالديٞ، وحٔالالْام اتٌالالع احلالالديٞ 

 ؾَد اتٌع اإلمٚم، ٕٕف ؿٚل: إذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل.

ًٚ حٍْالال ل، وظالالٚمل ؾٚوالالؾ مالالـ فالالذفؽ ؿالالٚل هالالذه افُِّالالٜ أبالالق احلًالالْٚت وهالالق أيوالال

ظِالالامء اقْالالد ٕٖخالالذ مالالـ هالالذه ادًالالٖفٜ، أو يٗخالالذ مالالـ هالالذه ادًالالٖفٜ أن احلٍْالالل إذا 

ًٚ فَالالقة دفٔالالؾ خمٚفٍالالف إٔالالف ٓ خيالالرج بالالذفؽ ظالالـ  تالالرك مًالالٖفٜ مالالـ مًالالٚئؾ إمٚمالالف اتٌٚظالال

 افتَِٔد، بؾ هق يف رؿٜ افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد.

دًالالالِّغ بالالالٖن يٖخالالالذوا ؾالالال٘ذًا: افُتالالالٚب وافًالالالْٜ واتٍالالالٚق إئّالالالٜ ـِٓالالالؿ يالالالٖمرون ا

أهالؾ افًِالؿ مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، ومالـ ٓ  ديْٓؿ ظـ افُتٚب وافًالْٜ ـالؾ بحًالٌف:

ظِالالؿ ظْالالده بًالالٗال أهالالؾ افًِالالؿ، وفالالٔس بًالالٗال ظالالٚمل واحالالد ؾَالالط، إذا ظرؾالالٝ هالالذه 

احلََٔالالالٜ ؾٔجالالالٛ ظالالالذ ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ ظِامئٓالالالؿ وؽالالالر ظِامئٓالالالؿ أن حئالالالقا هالالالذا 

: أن ٓ تتًهالٛ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ إلمالٚم آ ٚه افالذي ـالٚن ظِٔالف شالٍِْٚ افهالٚف ، وهالق

يف دالالالذور ـٌالالالر، ادًالالالِّقن ؾتتًهالالالٛ ضٚئٍالالالٜ أخالالالرى إلمالالالٚم اخالالالر، وبالالالذفؽ يَالالالع 

ٓ ﴿وهق آختال ف وآؾساق، وهذا ٓ عقز يف ديالـ اهلل ـالام ؿالٚل ظالز وجالؾ:  َو

ـَ  الالالالقا ِمالالالال ُٕ ق ُُ ِغَ  َت الالالاـل ـَ *  ادُْْؼِ الالالالؾ   ِمالالالال ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕٚقا ِصالالالال الالالال ـَ ْؿ َو ُٓ َ ُؿالالالالقا دِيالالالاْل ـَ ؾَر  الالالالِذي ِحالالالالْزٍب باِلالالالاَم َفالالالالَدهْيِْؿ اف 

 .[23-21]الرو::﴾ؾَِرُحقنَ 

ـٍ تالتجذ  ومـ يَرأ افتٖريخ اإلشالمل، ومٚ وؿع بغ متًهٌٜ ادذاهٛ مـ ؾالت

ٔؾ افًٚبؼ، أظٔالد هفف ضورة ظقد ادًِّغ إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ ظذ افتٍ

مذهٛ  ؾٖـرر افًٚمل بًِّف، وؽر افًٚمل بًٗال أهؾ افًِؿ، وفٔس بٚفتديـ بٚتٌٚع
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مًغ، ٕحـ مثالً إػ ظٓد ؿريٛ أطالـ إٔالتؿ مالٚ أدرـالتؿ افالذي أدرـْالٚه، يف مًالجد 

بْالالل أمٔالالٜ يف دمنالالؼ يقجالالِد ادًالالجد إمالالقِي، تقجالالد ؾٔالالف أربًالالٜ دٚريالالٛ، يهالالع 

يف هالالالذه ادحٚريالالالٛ إربًالالالٜ أربًالالالٜ مالالالـ إئّالالالٜ احلٍْالالالل، وافنالالالٚؾًل، وادُِالالالل 

ًٚ عًِالقن وافهالالة ؿٚئّالٜ دالٚذا ًٚ فْالٚ، ؾال٘ذا واحلٌْع، ؾتجد ٕٚشال ؟ هالذا فالٔس إمٚمال

إتٓالٝ افهالالالة ؿالٚم إمالالٚم ثالالٚ:ي وصالذ وٕالالٚس جٚفًالقن، مالالٚ يهالالِقا مالع اإلمالالٚم هالالذا 

فالالٔس إمالالٚمٓؿ، وهُالالذا تٍرؿالالٝ مجٚظالالٜ ادًالالِّغ بًالالٌٛ تًهالالٌٓؿ إلمالالٚم واحالالد، 

 ـؾ مْٓؿ ـؾ مْٓؿ ؿْع ب٘مٚم .

ًٚ، ـالالٚن يالالٗم ادًالالِّغ  هالالذه افيالالٚهرة مل تُالالـ يف ظٓالالد افًالالِػ افهالالٚف  إضالؿالال

 ًٚ أن بًالالض افهالالحٚبٜ ـالالٕٚقا خيتٍِالالقن يف بًالالض  ؿإمالالٚم واحالالد، مالالع إْٔالالٚ ًِٕالال مجًٔالال

ادًالالٚئؾ، وـالالذفؽ افتالالٚبًقن ومالالـ بًالالدهؿ، فُالالـ مالالع ذفالالؽ ـالالٕٚقا يهالالِقن مجٚظالالٜ 

مالالٚ ـالالٚن وبالالغ مالالٚ  واحالالدة، ويف مًالالجد واحالالد، تالالرى دالالٚذا حهالالؾ هالالذا افٍالالرق بالالغ

ف، ظِٔالالالف ٕحالالالـ افٔالالالقم، هالالالق: أن ادالالالْٟٓ افًِّالالالل افالالالذي ـالالالٕٚقا ظِٔالالالف، ٕحالالالـ حالالالدٕٚ ظْالالال

و ًالالُْٚ بّالالْٟٓ مْحالالر ف ظالالام ـالالٕٚقا ظِٔالالف، ؾٕٚحرؾْالالٚ ظالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ واتٌالالع 

 ـؾ مْٚ إمٚم ؿْع بف ـام ذـرٕٚ حٍْل وصٚؾًل وٕحق ذفؽ.

ًٚ خيىر يف بالٚل بًالض افْالٚس، وؿالد يَِْقٕالف ويتّٓالقن  ٓ يًْل هذا افُالم صٔئ

افُتالالٚب  ؾٔالالف إبريالالٚء، ٓ يًْالالل هالالذا افُالالالم إْٔالالٚ ٕحالالـ افٔالالقم حٔالالْام ٕالالدظقا ٓتٌالالٚع

ًٚ قالالالالٗٓء إئّالالالالٜ وأمثالالالالٚقؿ حٚصالالالالٚ هلل ظالالالالز وجالالالالؾ، إٕالالالالام ٕحالالالالـ  وافًالالالالْٜ ٓ َٕالالالالٔؿ وزٕالالالال

َٕالالدرهؿ وٕحالالسمٓؿ  الالٚم افتَالالدير وآحالالسام، ومالالـ ذفالالؽ إْٔالالٚ أخالالذٕٚ هالالذا افالالْٟٓ 

ًٚ مالالـ ـِامعالالؿ، وهالالؿ افالالذيـ ؿالالٚفقا: إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل  افالالذي بْٔالالٚه إٍالال

ودظتٓالالٚ يف مَدمالالٜ: ـتالالٚب صالالٍٜ إػ اخالالر مالالٚ هْٚفالالؽ مالالـ أؿالالقال ـْالالٝ مجًتٓالالٚ وأ

مالالالـ افتٌُالالالر إػ افتًالالالِٔؿ ـٖٕالالالؽ تراهالالالٚ، ؾالالالْحـ إذًا هبالالالؿ َٕتالالالدي،  ¢صالالالالة افٌْالالالل 
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 ًٚ ِْن ﴿وقالالؿ ٕتٌالالع يف هالالذا ادالالْٟٓ افالالذي أمالالر اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ بالالف افْالالٚس مجًٔالال َؾالا٘ل

ِمْاُلالالقنَ  ْٗ ْالالالتُْؿ ُت ـُ ُشالالالقِل إِْن   َؾالالالُرد وُه إَِػ اهلل ِ َوافر 
ٍ
ء َزْظتُْؿ يِف َرْ ِخالالالِر َذفاِلالالَؽ َخالالالْرٌ  تَْاَلالاٚل َٔالالالْقِم ٔا هلل ِ َواْف باِلالاٚل

ـُ َتِْٖوياًل  ًَ  .[61]النساء:﴾َوأَْح

ؾتًئؿ إئّالٜ وتَالديرهؿ رء، وتًيالٔؿ حُالؿ افؼالع افهالٚدر ظالـ اهلل وظالـ 

رشقل اهلل هذا رء اخر، افٌٚيٜ بٚٓتٌٚع مـ افٌؼ هق رشقل اهلل، أمٚ إئّٜ ـؾ 

ٕقا مالالـ افهالالحٚبٜ أو افتالالٚبًغ أو أتٌالالٚظٓؿ، إئّالالٜ ٓ ًٕالالتثْل مالالْٓؿ أحالالدًا شالالقاء ـالالٚ

، ؾّالـ  ًالؽ بقاحالٍد مالْٓؿ ؾَالد والٔع ¢ؾٓؿ وشىٚء بْْٔٚ وبغ ٌْٕٔالٚ  ،ؾٓؿ أدٓء

ظِالالالقم أخالالالريـ، وعالالالٛ أن ٕٗـالالالد هالالالذا ٕرشالالالخف يف هالالالذا إذا مالالالٚ تالالالذـرٕٚ احلََٔالالالٜ 

افًالالالٚبَٜ أن ظِالالالؿ افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم مل يالالالقدع يف صالالالدر واحالالالد مالالالـ افهالالالحٚبٜ، 

ٔع افهالحٚبٜ، وهالذا افًِالؿ افالذي إتَالؾ مالـ صالدور افهالحٚبٜ وإٕام يف صدور مج

إػ جمّالالقع ظِالالامء افتالالٚبًغ، ثالالؿ وإٕالالام مل يْتَالالؾ إػ صالالدر واحالالد مالالـ افتالالٚبًغ، 

ًٚ مل يْتَالالؾ مالالـ جمّالالقع صالالدور افتالالٚبًغ إػ صالالدر إمالالٚم مالالـ أئّالالٜ  هالالذا افًِالالؿ أيوالال

 أتٌٚع افتٚبًغ.

ًٚ، ؾٌٌْٔل ٕحـ إذ ا أردٕٚ أن ٕتَِك افًِؿ أن ؾ٘ذًا افًِؿ مقزع بغ افًِامء مجًٔ

ًٚ ٓ ًٕالالتثْل مالالْٓؿ أحالالدًا، ٓ ٕتًهالالٛ ٕحالالٍد ظالالذ أحالالد، وإٕالالام  ٕتَِالالٚه مالالْٓؿ مجًٔالال

ـِٓالالالالؿ ـالالالالام يَالالالالٚل يف ؽالالالالر هالالالالذه ادْٚشالالالالٌٜ، وـِٓالالالالؿ فرشالالالالقل اهلل مِالالالالتّس، أؿالالالالقل: 

يَقفقن هذا يف ؽر هذه ادْٚشٌٜ  ْٕٕٚ حٔالْام ٌٕالغ فِْالٚس أن افهالحٚبٜ اختٍِالقا 

ْٚ أن ْٕير مع مـ احلؼ ؾْتًٌف، ـذفؽ إئّٜ مـ بًدهؿ يف بًض ادًٚئؾ، ؾًِٔ

اختٍِقا يف بًض ادًٚئؾ عٚهبقْٕالٚ بَالققؿ: وـِٓالؿ فرشالقل اهلل مِالتّس، هالذا 

َٕقفف ٕحـ، فُـ ؾرق ـٌر جدًا بغ مالٚ َٕقفالف ٕحالـ، وبٔالْام يَقفالف هالٗٓء افْالٚس، 

ٜ، ٕحالالالـ َٕالالالقل: ـالالالؾ واحالالالٍد مالالالْٓؿ ـالالالٚن هدؾالالالف وـٕٚالالالٝ ؽٚيتالالالف اتٌالالالٚع افُتالالالٚب وافًالالالْ
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وفُـ هذا ٓ يًْل أن ـؾ واحٍد مْٓؿ أصٚب احلؼ يف ـؾ مًٖفٜ وإٓ تْٚؿوٝ 

أؿقال إئّٜ وبٚفتٚال تْٚؿوٝ افؼيًٜ، وهذا مًتحٔؾ  ٕن اهلل ظز وجؾ يَقل 

ٚ ﴿يف حالالالالالالالؼ افَالالالالالالالران افُالالالالالالالريؿ:  ـْ ِظْاْلالالالالالالِد َؽالالالالالالالْرِ اهلل ِ َفَقَجالالالالالالالُدوا ؾِٔالالالالالالالِف اْختاِلًؾالالالالالالال َن ِمالالالالالالال الالالالالالاٚل ـَ َوَفالالالالالالالْق 

ثًِرا  .[13]النساء:﴾ـَ

ق ـالالٚن هالالذا افَالالران مالالـ افٌؼالال، وافٌؼالال خمتِالالػ موالالىرب افٍُالالر فقجالالدو ؾٔالالف فالال

ًٚ ـثرًا، فُـ هذا مـ وحل افًامء افذي ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مالـ بالغ يديالف وٓ  اختالؾ

ًٚ ـثرًا بالغ إئّالٜ، إمثِالٜ افتالل يٌالتذ ؾٔٓالٚ  مـ خٍِف، فُْْٚ يف افقاؿع ٕجد خالؾ

والالالقء أم ٓ يالالالَْض افقوالالالقء، ثالثالالالٜ افْالالالٚس ـثالالالرًا، مالالالثالً: خالالالروج افالالالدم يالالالَْض افق

مالالذاهٛ، ثالثالالٜ أؿالالقال: ٓ يُّالالـ هالالذه إؿالالقال أن تُالالقن مالالـ ظْالالد اهلل أبالالدًا، فميالالٜ 

ـْ ِظِْْد َؽْرِ اهلل ِ َفَقَج ﴿افًٚبَٜ  َٚن ِم ـَ ثًِراَوَفْق  ـَ  .[13]النساء:﴾ُدوا ؾِِٔف اْختاِلًؾٚ 

 افدم يَْض شقاء ـٚن ـثرًا أو ؿِٔالً هذا ؿقل. 

 َْض شقاء ـٚن ؿِٔالً أو ـثرًا افَقل افثٚ:ي. افدم ٓ ي

 افَقل افثٚفٞ: إن ـٚن ـثرًا َٕض وإن ـٚن ؿِٔالً مل يَْض.

ثالثٜ أؿقال تُقن مـ رشقل اهلل حٚصٚ برشقل اهلل أن يَقل مثؾ هذه إؿقال 

ًٚ ًًٕٚء ورجًٚٓ.  ادوىربٜ، هذا مثًٚٓ مـ إمثِٜ افتل يَتدى هبٚ افْٚس مجًٔ

اخالالالالر وهالالالالق أدق بٚفًْالالالالٌٜ فُقٕالالالالف فالالالالف ظالؿالالالالٜ اجتامظٔالالالالٜ: ادالالالالذهٛ خالالالالذوا مثالالالالٚل 

احلٍْل مثالً يَقل: إذا بٌِٝ ادرأة شـ افرصد ؾِٓٚ أن تزوج ًٍٕٓٚ بًٍْٓٚ وفق 

مل يالالالٖذن قالالالٚ بالالالذفؽ وال أمرهالالالٚ، افنالالالٚؾًل واجلّٓالالالقر يَقفالالالقن: ٓ. هالالالذا ... ؽالالالر 

 .صحٔ 

 (  00:  31: 34/ 101) اهلدى والنور /
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  (7)عٛد٠ إىل ايط١ٓ

ًٚ حتالالالٝ  ـتالالالٛ إشالالالتٚذ افٍٚوالالالؾ صالالالديَْٚ افنالالالٔخ ظالالالع افىْىالالالٚوي مَالالالًٚٓ مًالالالٌٓ

هالالالالالال مالالالالالـ جمِالالالالالٜ 7735ٕؼالالالالاله يف ظالالالالالدد مجالالالالالٚدى إوػ شالالالالالْٜ  شمنالالالالالُِٜ  »ظْالالالالالقان 

 .شادًِّقن »

بالالدأ ؾٔالالف ؾقصالالػ أؾالالرادًا مالالـ ادًالالِّغ جًِٓالالؿ أمثِالالٜ فِالالذيـ يالالدظقن اإلشالالالم 

ٚة إػ اهلل، افالالذيـ افالالدظ »مالالْٓؿ وٓ يًِّالالقن بالالف، ثالالؿ تًالالرض فَْالالد ضقائالالػ ًٕالالتٓؿ بالالال 

 .شٕرجق هبؿ ٕكة اإلشالم، وإظٚدة أهِف إفٔف 

مالالالالالـ يالالالالالرى اإلشالالالالالالم يف اتٌالالالالالٚع مالالالالالذهٛ مالالالالالـ ادالالالالالذاهٛ إربًالالالالالٜ  »ؾٌالالالالالدأ بَْالالالالالد 

مالالـ يالالالدظق إػ  »ثالالؿ ثْالالك بالالالٚفرد ظالالذ  شوافقؿالالق ف ظْالالدمٚ أؾتالالالك بالالف متالالٖخرو ؾَٓٚئالالالف 

 وأؾٚض هْٚ مٚ مل يٍض يف رده ظذ ؽرهؿ! شافًقدة إػ افًْٜ 

وهالالٗٓء افالالالدظٚة خمتٍِالالقن أبالالالدًا، اخالالالذ  »فنالالٔخ مَٚفالالالف بالالام خالصالالالتف: ثالالؿ خالالالتؿ ا

بًوٓؿ بخْٚق بًض، يتْٚطرون أبدًا ويتجٚدفقن، يتَٚذؾقن افردود، ٓ يف مكال 

ًٚ... واإلشالم افالذي جالٚء بالف  وافنٚم وافًراق وحدهٚ، بؾ يف بالد اإلشالم مجًٔ

 .ش ف؟... واحد، فف مٍٓقم واحد، ؾًالم هذا آختال ¢دّد بـ ظٌد اهلل 

                                                           

  (.370-377، 330-307، 780، 730-5/737) شجمِٜ ادًِّقن » (7)
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وإٔالالالٚ ٓ أؿالالالقل بتقحٔالالالد إؾٓالالالٚم ومْالالالع آخالالالتال ف، ؾالالالام أطالالالـ أن هالالالذا يُالالالقن  »

وقؽنن اقنذي أـوقنه هنو وجنوب  ﴾وقو شا  ربك جلعل اقـاس أمنة واحندة﴿

االتػاق عذ األ ؾوب اقذي كدعو به إؼ اإل الم، واقصورة اقتي كعرضنفا عنذ 

بالد اقغرب قـؼول هلنم  اقتالمقذ ِف اددارس، واقعامة ِف ادساجد، واألجاكب ِف

هذا هو أ اس اإل الم، وهذه أرفاكه، وهنذا طرَنق اقندخول ؿقنه، ال كػناج  

واحدًا من همال  باخلالف ِف ؿفم مَؽالت اآلَنات، وال االجتفناد واقتؼؾقند، 

وال كبدؤهم بؿستحدثات ادتصوؿة وـنواكػ اقطنرق، وال كحؿؾفنم عنذ اآلرا  

 .«اقػردَة اقتي ال َؼرها اجلؿق  

ؿ  هو األ ؾوب )اقعؿغ( ادؿؽن قؾوصول إؼ هذه اقغاَة؟ هل َؽون ذقك »

بؿممتر قعؾ   ادسؾؿػ، أم َتوالهم معفد من ادعاهد اقعؾؿقة أم َؼوم بنه واحند 

 من ادسؾؿػ؟ ما هو األ ؾوب؟

 وقؾجواب عن  مال األ تاذ كسوق هذا ادؼال ؿـؼول 

 هلدف  )اإل الم( ال اتػاق عذ األ ؾوب ـبل االتػاق عذ ا-1

إن افذي يَرأ مَٚل افنٔخ بتدبر وإمًالٚن، ييٓالر فالف أن ؾٔالف ؾجالقة ترـٓالٚ افنالٔخ 

ًٚ ؿٍالالز إػ  شادنالالُِٜ »دون أن يّ هالالٚ بٌٕٔٚالالف، ذفالالؽ إٔالالف بًالالد أن ظالالرض  ًٚ بْٔالال ظروالال

افالالدظقة إػ ووالالع أشالالِقب ظّالالع فِالالدظقة إػ اإلشالالالم وادْىالالؼ ينالالٓد إٔالالف ـالالٚن 

ث ظـ ضريَٜ حِٓٚ أو ظذ إؿؾ دظالقة مـ افقاجٛ بًد ظرض ادنُِٜ افتحد

افًِالالالامء إػ حِٓالالالٚ، ثالالالؿ بًالالالد ذفالالالؽ يالالالٖيت دور افالالالدظقة إػ ووالالالع أشالالالِقب ظّالالالع 

فِالالدظقة إػ اإلشالالالم، ٕٕالالف مالالـ افٌالالدهل إٔالالف مالالٚ دام افالالدظٚة إػ اإلشالالالم خمتٍِالالغ 
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يف ؾٓالالؿ اإلشالالالم ذفالالؽ آخالالتال ف افالالذي وصالالٍف افنالالٔخ وهالالق يف افقاؿالالع أـثالالر امالالٚ 

دُّالالالـ أن يتٍالالؼ هالالالٗٓء ظالالذ إشالالالِقب افًّالالع، ـٔالالالػ وصالالػ! ؾٕ٘الالف مالالالـ ؽالالر ا

وهؿ مل يتٍَقا ظذ ؾٓؿ اقد ف )اإلشالم( وفق ؾروْٚ أ ؿ اتٍَقا ظذ أشِقب 

، بالؾ شالٔدظق شإشالم واحد فف مٍٓقم واحد  »مٚ، ؾِـ يٗدي هبؿ إػ افدظقة إػ 

ـالالالؾ مالالالْٓؿ إػ اإلشالالالالم افالالالذي ؾّٓالالالف هالالالق، أو تَِالالالٚه ظالالالـ ابٚئالالالف ومنالالالٚخيف، وبالالالذفؽ 

ًٚ فالق  ُْالقا مالـ  تًقد ادنُِٜ ـام هل دون أن ًٕتٍٔد مالـ أشالِقب افالدظقة صالٔئ

 ووًف!

 ؾام هق؟ وأيـ هق؟. شادنُِٜ  »إذن ٓبد مـ ووع حؾ قذه 

 حؾ ادنُِٜ بٚفرجقع إػ افًْٜ:-7

ٓ صؽ أن ادٍروض يف افدظٚة إػ اهلل تًٚػ أن يُقٕقا مـ أضقع افْٚس هلل 

ٔالالؼ أحُٚمالالف ظالالز وجالالؾ، ؾالال٘ذا ـالالٕٚقا خمتٍِالالغ يف تًالالٚػ، وأهظٓالالؿ مٌالالٚدرة إػ تىٌ

ؾٓالالؿ اإلشالالالم ؾّالالـ افقاجالالٛ ظِالالٔٓؿ أن حيتُّالالقا إػ مالالٚ أمالالر اهلل بالالف، مالالـ افرجالالقع 

إػ افًْٜ، ٕ ٚ هل افتل تٍن افَران، وتقوحف، وتٌغ جمِّف، وتَٔد مىَِف، 

، ﴾وأكزقـا إققك اقذفر قتبػ قؾـاس ما كنزل إقنقفم﴿ـام ينر قالذا ؿقفالف تًالٚػ: 

ؿننن تـنازعتم ِف    ؿنردوه إؼ اَّلل واقر نول إن فـنتم ﴿ـد ـال عز وجنل  و

 .﴾تممـون باَّلل واققوم اآلخر ذقك خر وأحسن تلوَال

ًٚ رجالع ظْالد آخالتال ف  ًٚ حَال ؾٓذه أيٜ افُريّالٜ سحيالٜ يف أن مالـ ـالٚن مٗمْال

يف شالالْتف، وأن افرجالالقع  ¢إػ حُالالؿ اهلل ظالالز وجالالؾ يف ـتٚبالالف، وبٔالالٚن رشالالقل اهلل 

يرؾع اخلال ف، ؾقجٛ بالْص هالذه أيالٜ ظالذ افالدظٚة أن يرجًالق إػ افًالْٜ  إفٔٓام
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 افُريّٜ فرؾًقا اخلال ف بْٔٓؿ.

وامٚ ٓ صؽ ؾٔف أن افرجالقع إػ افًالْٜ يَتاال افًِالؿ هبالٚ وادًرؾالٜ بالام صال  

 مْٓٚ ومٚ مل يه ، وافدظٚة يف هذا افًك بغ إحدى حٚفتغ:

وحْٔئالالالذ ؾالالالٚفىريؼ شالالالٓؾ بالالالغ إمالالالٚ أن يُقٕالالالقا ؿالالالٚدريـ ظالالالذ افرجالالالقع إفٔٓالالالٚ، -7

فٔس ظِٔٓؿ إٓ شِقـف، وهؿ يف افٌٚفٛ مل يٍُروا يف شِقـف بًالد! وهْالٚ يَالٚل: 

ؿ اإلشالم يف ًٍٕف؟  ُ  ـٔػ يدظق إػ اإلشالم مـ ٓ حُي

وإمالالٚ أن يُقٕالالقا ظالالٚجزيـ ظالالـ افرجالالقع إفٔٓالالٚ بًالالٌٛ جِٓٓالالؿ هبالالٚ، ـالالام هالالق -7

ظِالالٔٓؿ أن يًالالدوا افًالالدة افٌٚفالالٛ مالالع إشالالػ ظالالذ أـثالالر افالالدظٚة، ؾٍالالل هالالذه احلٚفالالٜ 

فتخالالريٟ مجٚظالالٜ، بالالؾ مجٚظالالٚت مالالـ افًِالالامء، يتدارشالالقن ـتالالٚب اهلل وشالالْٜ رشالالقفف 

ويتٍَٓقن ؾٔٓام، ويهدرون افٍتٚوى مًتّديـ ظِٔٓام، ـام ـٚن ظِٔف إمالر  ¢

وهق واؿع إن صالٚء اهلل تًالٚػ وفالق بًالد -يف ظٓد افًِػ افهٚف ، ؾ٘ذا حتَؼ هذا

َٔؿ فَِوالٚء ظالذ اخلالال ف يف ؾٓالؿ اإلشالالم ُٕقن ؿد شُِْٚ افْٟٓ ادًت -حغ

 »يف مَالالالٚل:  -حٍيالالالف اهلل تًالالالٚػ-ظالالالذ افهالالالقرة افتالالالل ظروالالالٓٚ افنالالالٔخ افىْىالالالٚوي

آتٍالالٚق »وبالالذفؽ يُّالالـ حالالؾ )ادنالالُِٜ( افتالالل تَالالػ ظٌَالالٜ يف شالالٌٔؾ  شادنالالُِٜ 

 .شظذ إشِقب افذي ٕدظق بف إػ اإلشالم 

 هؾ يرى افدظٚة هبذا احلؾ؟-7

مالع إشالػ -رًا مـ افدظٚة افٔقم ٓ اشتًداد ظْدهؿفُـ يٌدو فٌِٚحٞ أن ـث

ًٚ فَِوالٚء ظالذ اخلالال ف، امالٚ حيِّْالٚ ظالذ  -افنديد فتٌَؾ احلؾ ادالذـقر مْٓجال

أن ًٕتَالالالد أن حتَٔالالالالؼ آتٍالالالالٚق افالالالذي يالالالالدظق إفٔالالالالف افنالالالٔخ بًٔالالالالد ادْالالالالٚل يف افقؿالالالالٝ 
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وهالق امالـ ـْالٚ ٕيالـ إٔالف مالـ أؿالرهبؿ إػ -احلٚض، ـٔػ ٓ، وٕحالـ ٕالرى حيالتف

ٕالالراه ؿالالد محالالؾ  -دٕالالٚهؿ فِتٍالالٚهؿ مًالالف يف شالالٌٔؾ افالالدظقة إفٔٓالالٚ وافًّالالؾ هبالالٚافًالالْٜ وأ

يف منُِتف هذه ظذ افدظٚة إػ افًْٜ محِٜ صًقاء، وهجٚهؿ ؾٔٓالٚ بالام مل هيالٟ 

 بف افَٚئِغ بقحدة افقجقد!

 شادنُِٜ»وهذا يف افقاؿع مـ ؽرائٛ آختال ف، ؾٌْٔام يرى دظٚة افًْٜ أن 

ًٚ، إذا بالالًٌض هالالٗٓء افالالدظٚة عًِٓالالؿ مالالـ ٓ حتالالؾ إٓ بتٌْالالل افالالدظٚة فالالدظق عؿ حَالال

 !شادنُِٜ »افدظٚئؿ افتل ؿٚمٝ بًٌٌٓؿ 

هذا ودٚ ـٚن يف رده ظِٔٓؿ ـثر مـ إخىٚء وأراء افتل يٍٓالؿ مْٓالٚ افَالراء 

 ًٚ خالالال ف مالالٚ ظِٔالالف دظالالٚة افًالالْٜ، رأيالالٝ إٔالالف ٓبالالد مالالـ بٔالالٚن ذفالالؽ إطٓالالٚرًا فِحالالؼ ودؾًالال

ًٚ مـ ؾؤِٜ افنٔخ أن ي تٌَؾ مٚ ظًك أن ييٓر فف صقابف، وأن يالدفْٚ فِتّٜٓ، راجٔ

أن عًالالالؾ أظامفْالالالٚ  -شالالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ-ظالالالذ مالالالٚ تٌالالالغ فالالالف خىالالالٗه، شالالالٚئالً ادالالالقػ

 .¢خٚفهٜ فقجٓف، مقاؾَٜ فًْٜ ٌٕٔف 

 ٕص ـالم إشتٚذ افىْىٚوي:-3

واخُر يرى اإلشالالم يف تالرك ادالذاهٛ ـِٓالٚ، وافًالقدة إػ افًالْٜ، ؾُالؾ مالـ  »

ومًالِؿ وجمّالع افزوائالد، وأن يٍالتش ظالـ اشالؿ افالراوي  اشتىٚع أن يَرأ افٌخٚري

يف افتَريالالٛ أو افتٓالالذيٛ، وجالالٛ ظِٔالالف آجتٓالالٚد، وحالالرم ظِٔالالف افتَِٔالالد، ويًالالّقن 

هالالذا افٍَالالف افًجٔالالٛ افالالذي ينالالٌف ؾَالالف بالالرد )وافالالد بنالالٚر( بٍَالالف افًالالْٜ، ٓ يالالدرون أن 

افقؿالق ف ظالالذ إحٚديالٞ ومًرؾالالٜ إشالالْٚدهٚ ودرجٚعالٚ رء، واشالالتٌْٚط إحُالالٚم 

ء اخالالالالر، وأن ادحالالالالدثغ ـٚفهالالالالٔٚدفٜ، وافٍَٓالالالالٚء ـٕٚضٌالالالالٚء، وافهالالالالٔدال مْٓالالالالٚ ر
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حيٍالالظ مالالـ أشالالامء إدويالالٜ ويًالالر ف مالالـ أصالالْٚؾٓٚ مالالٚ ٓ يًرؾالالف افىٌٔالالٛ، وفُْالالف ٓ 

يًالالالتىٔع أن )ينالالالخص( إمالالالراض وينالالالٍل ادالالالرى، وأن افهالالالحٚبٜ إًٍٔالالالٓؿ مل 

ْٓؿ يُـ ؾٔٓؿ إٓ مٚئٜ امـ يٍتل، وأن مٚئٜ إفػ مالـ ادًالِّغ افالذيـ تالق  ظال

ـٕٚقا  يرجًقن إػ هذه ادٚئٜ، وٓ عتٓدون ًٍٕٕٓؿ، وإٔف إن مل  ¢افرشقل 

يىِع اإلمٚم مـ إئّٜ ظذ احلديٞ مـ إحٚديٞ، ؾ٘ن اتٌٚع مذهٌف ؿد اضًِقا 

ظِٔف خالل هذه افَرون افىقيِٜ، وأ ؿ ـٕٚقا أتَك هلل وأحالرص ظالذ ديالْٓؿ مالـ 

ًٚ فَالالالالقل إمالالالالٚم أو ؽالالالال ًٚ صالالالالحٔح ر إمالالالالٚم، وإن ادالالالالذاهٛ مل تٖخالالالالذ أن خيالالالالٚفٍقا حالالالالديث

إحٚديٞ وحدهٚ، بؾ أخذت احلديٞ ومٚ ؿالٚل ؾٔالف افهالحٚيب، وافتالٚبًل، ومالـ 

بًالالده، وشالالجِٝ هالالذه افؼالالوح وإؾٓالالٚم ادتًٚؿٌالالٜ ثالالؿ اشتخِهالالٝ مْٓالالٚ احلُالالؿ، 

وأن مالالـ يالالسك اجتٓالالٚدات إئّالالٜ ـّالالـ يالالرى افىٔالالٚرة ومالالٚ بٌِالالٝ إفٔالالف بًالالد اجلٓالالقد 

ؾٔسـٓالالٚ ويًالالرض ظْٓالالٚ، وحيالالٚول افىالالران بٖجْحالالٜ ادتتٚفٔالالٜ وافرؿالالل ادتًًِالالؾ، 

فرـٌٓالالٚ فًٍْالالف ـالالام ؾًالالؾ افًٌالالٚس بالالـ ؾرٕالالٚس، وإن دظالالقى مْالالع افتَِٔالالد يف افالالديـ 

دظالالالقى بٚضِالالالٜ، ٕن يف ـالالالؾ ظِالالالؿ أهالالالؾ اختهالالالٚص ؾٔالالالف، وؽربالالالٚء ظْالالالف ؾالالال٘ذا احتالالالٚج 

افٌريالالالالالٛ إػ مًرؾالالالالالٜ حُالالالالالؿ ؾٔالالالالالف رجالالالالالع إػ أهِالالالالالف، ـٚفًالالالالالٚمل حيتالالالالالٚج إػ مالالالالالداواة 

ٔتالف، أو إصالالح شالٚظتف، ؾالال يًالتىٔع إٓ افرجالقع إػ افىٌٔالٛ مريوف، أو ظامرة ب

 أ.هال.شأو ادْٓدس أو افًٚظٚيت، وتَِٔده ؾٔام يذهٛ بف إفٔف اجتٓٚده 

 دٚذا يدظق دظٚة افًْٜ فًِقدة إػ افًْٜ:-5

وإ:ي ؿٌؾ افؼوع يف بٔٚن مٚ يف ـالم إشالتٚذ افىْىالٚوي مالـ إخىالٚء، أرى 

ًٚ ظالالع أن أبالالغ إشالالٌٚب  افتالالل حتّالالؾ دظالالٚة افًالالْٜ ظالالذ افالالدظقة إفٔٓالالٚ، وتالالرك فزامالال

 ـؾ ؿقل خيٚفٍٓٚ ؾٖؿقل:
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أوًٓ: إ ٚ ادرجع افقحٔد بًد افَران افُريؿ، ويف ذفؽ ايٚت ـثرة مًروؾٜ 

 وظذ ذفؽ إمجٚع إمٜ.

ًٚ: إ الالٚ ظهالالّٜ مالالـ افقؿالالقع يف اخلىالالٖ وأمالالٚن مالالـ افالالسدي يف افوالالالل ـالالام  ثٕٚٔالال

افْٚس إ:ي ؿد ترـالٝ ؾالُٔؿ مالٚ إن اظتهالّتؿ بالف يٚأهيٚ  »يف حجٜ افقداع:  ¢ؿٚل 

، وفالالالالالٔس ـالالالالالذفؽ اجتٓالالالالالٚدات افرجالالالالالٚل شؾِالالالالالـ توالالالالالِقا أبالالالالالدًا ـتالالالالالٚب اهلل وشالالالالالْٜ ٌٕٔالالالالالف 

إٕالالالام إٔالالالٚ بؼالالال أخىالالالئ  »: -رِض اهلل ظْالالالف-واراؤهالالالؿ، وفالالالذفؽ ؿالالالٚل اإلمالالالٚم مٚفالالالؽ

وأصٔٛ، ؾٕٚيروا يف رأيل ؾُؾ مٚ واؾؼ افُتالٚب وافًالْٜ ؾخالذوا بالف، وـالؾ مالٚ مل 

ِض: شًْٜ ؾٚترـقهيقاؾؼ افُتٚب واف يالٌ  افَاٚل ؿ،  »، وؿٚل ُذَ َٝ ؿٔٚشاُل ٜ شاٌل إن افًاْل

 .شؾٚتًٌقا وٓ تٌتدظقا، ؾُٕ٘ؿ فـ توِقا مٚ أخذتؿ بٕٚثر 

ًٚ: إ الالالٚ حجالالالٜ مِزمالالالٜ بٚتٍالالالٚق ادًالالالِّغ، بخالالالال ف اراء افرجالالالٚل ؾ٘ الالالٚ ؽالالالر  ثٚفثالالال

 »: -رِض اهلل ظْف-مِزمٜ ظْد افًِػ وؽرهؿ مـ ادحََغ، ؿٚل اإلمٚم أمحد

ٕوزاظالالالل، ورأي مٚفالالالؽ، ورأي أيب حٍْٔالالالٜ ـِالالالف رأي، وهالالالق ظْالالالدي شالالالقاء، رأي ا

 .شوإٕام احلجٜ يف أثٚر 

ًٚ إٓ بدراشالالالتٓٚ، ؾٓالالالل  ًٚ حَالالال ًٚ: إٕالالالف ٓ يُّالالالـ فىٚفالالالٛ افًِالالالؿ أن يهالالالر ؾَٔٓالالال رابًالالال

ًٚ إذا أظالقزه  ًٚ صالحٔح وحدهٚ بًد افَران افُريؿ تٗهِالف ٕن يًالتٌْط ويَالٔس ؿٔٚشال

ىالٚء افتالل يَالع ؾٔٓالٚ اجلٓالٚل هبالٚ، ـَٔالٚس افٍالرع افْص، ؾال يَع مالثالً يف مثالؾ إخ

ظالالذ افٍالالرع، أو افوالالد ظالالذ افوالالد، أو افَٔالالٚس مالالع وجالالقد افالالْص، وقالالذا ؿالالٚل ابالالـ 

 :-رمحف اهلل-افَٔؿ

ًٚ أهالالالؾ احلالالالديٞ، وـِالالالام ـالالالٚن افرجالالالؾ إػ احلالالالديٞ  »  إن أصالالال  افْالالالٚس ؿٔٚشالالال
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 .شأؿرب ـٚن ؿٔٚشف أص ، وـِام ـٚن ظـ احلديٞ أبًد ـٚن ؿٔٚشف أؾًد 

ًٚ: إٕف ٓ يُّـ افَوٚء ظذ مٚ دخؾ يف ادًِّغ مالـ افٌالدع وإهالقاء خٚمً

إٓ مالالالـ ضريالالالؼ افًالالالْٜ، ـالالالام أ الالالٚ شالالالد مْٔالالالٌع فِقؿالالالق ف يف وجالالالف ادالالالذاهٛ اقدامالالالٜ، 

وأراء افٌربٔالالالٜ افتالالالل يزيْٓالالالٚ أصالالالحٚهبٚ فًِّالالالِّغ، ؾٔتٌْٚهالالالٚ بًالالالض دظالالالٚعؿ امالالالـ 

 يدظل افتجديد واإلصالح وٕحق ذفؽ!

ًٚ: إن ادًِّغ اف أن  -ظذ اخالتال ف مالذاهٌٓؿ وؾالرؿٓؿ-ٔقم ؿد صًرواشٚدش

ًٚ واحالالدًا  ٓ مْالالٚص قالالؿ مالالـ آحتالالٚد وٌٕالالذ اخلالالال ف حتالالك يًالالتىًٔقا افقؿالالق ف صالالٍ

 الالالالالٚه أظالالالالالدائٓؿ، وهالالالالالذا ٓ يُّالالالالالـ إٓ بالالالالالٚفرجقع إػ افًالالالالالْٜ دالالالالالٚ شالالالالالٌؼ ذـالالالالالره يف 

 (.7، 7، 7إشٌٚب )

ًٚ: إ الالٚ تَالالرن مالالع مالالٚ حتِّالالف مالالـ أحُالالٚم مرؽٌالالٚت يف تٍْٔالالذهٚ، ومره ٌالالٚت شالالٚبً

ظالالالـ افتًالالالٚهؾ هبالالالٚ، وذفالالالؽ أشالالالِقب افٌْالالالقة، وروح افؼالالالع، امالالالٚ عًالالالؾ أصالالالحٚهبٚ 

أرؽالالالٛ يف افَٔالالالٚم بٖحُٚمٓالالالٚ مالالالـ افالالالذيـ يٖخالالالذو ٚ مالالالـ ـتالالالٛ افٍَالالالف افًٚريالالالٜ ظالالالـ 

افالالالدفٔؾ، وهالالالذا أمالالالر منالالالٓقد مالالالٚ أطالالالـ أن أحالالالدًا حتالالالك مالالالـ ادتًهالالالٌغ فِّالالالذاهٛ 

 يُْره.

ًٚ: إن ادتًّالالالؽ هبالالالٚ يُالالالقن ظالالالذ مثالالالؾ افَٔالالالغ يف إحُالالال ٚم افتالالالل يٖخالالالذهٚ ثٚمْالالال

مْٓالالالالالٚ، بخالالالالالال ف ادَِالالالالالديـ اجلٓالالالالالٚل هبالالالالالٚ، ؾالالالالال٘ ؿ يوالالالالالِقن بالالالالالغ إؿالالالالالقال افُثالالالالالرة 

ادتوالالٚربٜ افتالالل عالالدو ٚ يف ـتالالٌٓؿ، وٓ يًرؾالالقن خىٖهالالٚ مالالـ صالالقاهبٚ، وفالالذفؽ 

ؿد يٍتل أحدهؿ يف مًٖفٜ بَقفغ متًٚروغ، ؾَٔقل مثالً: عالقز ذفالؽ ظْالد أيب 

افهالالالحٔحٜ افكالالالحيٜ مالالالع أحالالالد  حٍْٔالالالٜ، وٓ عالالالقز ظْالالالد صالالالٚحٌٔف، مالالالع أن افًالالالْٜ
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افَقفغ، وفُْف جلِٓف هبٚ حيُل افَقل ادًٚرض قٚ، بدون إُٕٚر مْف فف، وفالق 

بىريالالالالؼ اإلصالالالالٚرة، ؾَِٔالالالالل بالالالالذفؽ ادًالالالالتٍتل يف احلالالالالرة! بالالالالؾ إن بًوالالالالٓؿ عًالالالالؾ 

افَالالقفغ ادتْٚؿوالالغ ـؼالاليًتغ دُّتالالغ عالالقز فًِّالالِؿ أن يٖخالالذ بالالٖهيام صالالٚء! 

 أن يٍتل بٚفَقل افذي يًىل ظِٔف أجرًا أـز. بؾ إن بًض افنٚؾًٜٔ أجٚز فًٍْف

ًٚ: إن افًالالْٜ تًالالد افىريالالؼ ظالالذ افالالذيـ يريالالدون أن يتحِِالالقا مالالـ اإلشالالالم  تٚشالالً

بٚشالالؿ ادالالذاهٛ افٍَٓٔالالٜ ًٍٕالالٓٚ، ويتخالالذون مالالـ افتٍِٔالالؼ بٚشالالؿ ادهالالِحٜ مالالٚ يٗيالالد 

حجتٓؿ! وٓ يًجزون أن عالدوا يف ثْٚيالٚ ادالذاهٛ يف ـالؾ مًالٖفٜ مالـ ادًالٚئؾ 

ادخٚفٍالالٜ فًِالالْٜ، وهالالؿ فالالذفؽ حيالالٚربقن افرجالالقع  شمهالالِحتٓؿ  »ٗيالالد مالالٚ يقاؾالالؼ وي

إػ افًْٜ، ٕ ٚ تًد افىريؼ ظِٔٓؿ ـام ؿِْٚ، وتُنػ تًالسهؿ وراء ادالذاهٛ 

وشًٜ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ بًًٜ إؿقال افُثالرة، وآجتٓالٚدات افٌزيالرة وافثالروة 

 بام يقظقن. ؟! واهلل أظِؿشافٍَٜٓٔ افىٚئِٜ افتل ؿؾ أن خترج مًٖفٜ ظْٓٚ 

ؾٓالالالذه بًالالالض إشالالالٌٚب افتالالالل حتيالالال:ي أن امالالالٚ حيّالالالؾ إٔهالالالٚر افًالالالْٜ ظالالالذ 

افدظقة إفٔٓالٚ، وإيثٚرهالٚ ظالذ خالؾٓالٚ، ؾُٔالػ ٓ يالدظقن افْالٚس إفٔٓالٚ ويرؽٌالق ؿ 

يف آهتالالالالالداء هبالالالالالدهيٚ، وآشالالالالالتْٚرة بْقرهالالالالالٚ؟ بالالالالالؾ ـٔالالالالالػ ٓ يٍالالالالالدون أرواحٓالالالالالؿ يف 

 شٌِٔٓٚ؟

ذ ترـٓالالالٚ إػ افتًّالالالؽ ؾٚفًجالالالٛ امالالالـ يريالالالد أن يهالالالدهؿ ظْٓالالالٚ، وحيِّٓالالالؿ ظالالال

 بٚدذهٛ، مع أن إمٚمف يٖمر بٚفرجقع إفٔٓٚ، وتًِٔؿ افَٔٚد هبٚ، هٔٓٚت هٔٓٚت!

 بٔٚن مٚ يف ـالم إشتٚذ افىْىٚوي مـ ادآخذ:-0

 بًد هذا ًٕقد ؾْذـر مٚ بدا فْٚ مـ ادآخذ يف ـالم افىْىٚوي ؾٖؿقل:
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وافًالالقدة إػ واخالالر يالالرى اإلشالالالم يف تالالرك ادالالذاهٛ ـِٓالالٚ،  » افنالالٔخ:ؿالالٚل -7

 .شافًْٜ 

أؿالالقل: أمالالٚ افًالالقدة إػ افًالالْٜ ؾحالالؼ واجالالٛ، وؿالالد شالالٌؼ بٔالالٚن أشالالٌٚب ذفالالؽ يف 

افٍهالالالالؾ افًالالالالٚبؼ، وأزيالالالالد هْالالالالٚ ؾالالالالٖؿقل: إٕالالالالف عالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ أن يًالالالالتجٔٛ 

ًٚ، ؾَد ؿالٚل تًالٚػ:  ًٚ حَ ـَْوَل اْدُنْمِمـَِػ إَِذا ُدُعنوا ﴿فدظقعؿ هذه إن ـٚن مٗمْ إِكهَ  َفاَن 

ـَا َوأُْوَقئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  إَِؼ اَّللهِ ـَا َوأَطَْع ََُؼوُقوا َ ِؿْع َُطِنِ  اَّللهَ * َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم أَْن  َوَمْن 

ََتهِؼقِه َؿلُْوَقئَِك ُهنُم اْقَػنائُِزونَ  ، وـنال ِف ادـناؿؼػ  [63-61]النةور:﴾َوَرُ وَقُه َوَُيَْش اَّللهَ َو

، وـنال  [11]النةور:﴾ اَّللهِ َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم إَِذا ؿَِرٌَق ِمنـُْفْم ُمْعِرُضنونَ َوإَِذا ُدُعوا إَِؼ ﴿

وَن َعـْننَك ﴿ ََُصنندُّ ننَت ادُْـَنناؿِِؼَػ  َْ ُ ننوِل َرَأ ـِقننَل هَلُننْم تََعنناَقْوا إَِؼ َمننا أَكننَزَل اَّللهُ َوإَِؼ اقره َوإَِذا 

آلَات اقؽثرة، وهي معروؿة، وإك  أوردكا ، إؼ ؾر ذقك من ا[51]النساء:﴾ُصُدوًدا

 بعضفا قؾذفرى.

ؾال حجٜ ٕحٍد يف أن ٓ يًتجٔٛ فدظقعؿ هذه، ؾُٔػ يف اإلُٕالٚر ظِالٔٓؿ 

بًالالٌٌٓٚ؟ وفالالئـ ـالالٚن بًالالض افْالالٚس يالالزظؿ أن افالالدظٚة إفٔٓالالٚ فًٔالالقا أهالالالً مالالـ افقجٓالالٜ 

فالالق -ذاـالالام ؿالالد ينالالر قالالذا ؿالالقل افنالالٔخ يف افٍَالالرة أتٔالالٜ، ؾٓالال -افًِّٔالالٜ فَِٔالالٚم هبالالٚ

فالالالٔس بًّالالالقغ قالالالؿ أبالالالدًا أن يردوهالالالٚ ظِالالالٔٓؿ، ٕن احلالالالؼ عالالالٛ ؿٌقفالالالف، وٓ  -صالالال 

 عقز رده مٓام ـٚن مهدره، وهذا رء بغ ٓ حيتٚج إػ تدفٔؾ.

س، بيالالب  ن ذفالالؽ فِْالاٚل دروا إػ بٔالاٚل دؿغ يف ذفالالؽ افالالزظؿ، فٌالاٚل ٕقا صالاٚل ثالالؿ إ الالؿ فالالق ـالاٚل

ٓء افالالدظٚةأمثِالاٜل ييٓالالرون  ، هبالاٚل جٓالالؾ هالاٗل ٜ وشالالقء ؾّٓٓالالؿ قالاٚل س  بٚفًالاْل حتالالك يًالالرؾٓؿ افْالاٚل

ًٚ ماـل ذفالؽ، وفًِٓالؿ  ئ وعتٌْقهؿ وٓ يٌسوا بدظقعؿ إػ افًْٜ! وفُْٓؿ مل يًٍِقا صأل

 !فـ يًٍِقا، وافًٌٛ مًِقم فدهيؿ، وظْد أهؾ افًِؿ مـ ؽرهؿ
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 رأي دظٚة افًْٜ يف ادذاهٛ:-3

وأمٚ ترك ادذاهٛ ـِٓٚ، ؾًزو هذا إػ افدظٚة إػ افًْٜ ٓ خيِالق امالٚ يالقهؿ 

ًٚ فالالالذفؽ أرى إٔالالالف ٓبالالالد مالالالـ بٔالالالٚن رأهيالالالؿ يف ادالالالذاهٛ خالالالال ف  مالالالٚ هالالالؿ ظِٔالالالف، ودؾًالالال

 ومقؿٍٓؿ مْٓٚ ؾٖؿقل:

مالالـ ادًِالالقم ظْالالد افًِالالامء أن ادالالذاهٛ إربًالالٜ وؽرهالالٚ فًٔالالٝ اراؤهالالٚ متٍَالالٜ 

 يف ـؾ إحُٚم افؼظٜٔ، بؾ هل ؾٔٓٚ ظذ ثالثٜ أؿًٚم:

 .-مثالً -ؿًؿ مْٓٚ متٍؼ ظِٔف، ـتحريؿ افتنٌف بٚفٍُٚر-7

ًالالالؿ ؾٔالالالف خالالالال ف، وفُْالالالف اخالالالتال ف تْالالالقع ٓ اخالالالتال ف توالالالٚد، مثالالالؾ أدظٔالالالٜ وؿ-7

 آشتٍتٚح وافتنٓد.

وؿًؿ ؾٔف اختال ف صديد ٓ يُّالـ اجلّالع بالغ أراء ادختٍِالٜ ؾٔالف بقجالف -7

مالالالـ وجالالالقه اجلّالالالع ادًروؾالالالٜ فالالالدى افًِالالالامء، مثالالالؾ: مالالالس افرجالالالؾ ادالالالرأة وَٕالالالض 

وافٍالالالرق بالالالغ أن  افقوالالالقء بالالالف، ؾالالال٘ن ؾٔالالالف ثالثالالالٜ أؿالالالقال منالالالٓقرة: افالالالَْض، وظدمالالالف،

 يُقن ادس بنٓقة ؾَْٔض وإٓ ؾال.

يالرون »وإذا ـٚن إمر ـام ؾهِْٚ، ؾُٔػ يًزو افنٔخ فِدظٚة إػ افًْٜ أ ؿ 

! مالالع أن هالالذا افالالسك يًالالتِزم اإلظالالراض ظالالام ؾٔٓالالٚ مالالـ احلالالؼ شتالالرك ادالالذاهٛ ـِٓالالٚ 

ادًالالالِؿ بالالالف فالالالدهيؿ؟! أفالالالٔس هالالالذا مالالالـ إدفالالالٜ افُثالالالرة ظالالالذ أن افنالالالٔخ ٓ يتحالالالرى 

 اب حغ يتٓؿ خهقمف يف افرأي بام هؿ براء مْف؟افهق

وفًِؿ إٔهٚر افًْٜ بام شٌؼ مـ افتٍهٔؾ يوىرون إػ أن يٌحثقا ظالـ احلالؼ 

ًٚ ظْٓٚ، وٓ يف مذهٛ مًالغ مْٓالٚ، وهالذا افٌحالٞ  يف ادذاهٛ ـِٓٚ، فٔس خٚرج
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ؿالالالد بالالالغ قالالالؿ ؾوالالالؾ أئّالالالٜ ادالالالذاهٛ، وظِّٓالالالؿ، ودؿالالالٜ ؾّٓٓالالالؿ فُِتالالالٚب وافًالالالْٜ، 

ؽ فُثالالر مالالـ دؿالالٚئؼ ادًالالٚئؾ ادًالالتٌْىٜ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، وتٌْٓالالقا بًالالٌٛ ذفالال

ًٚ ـثالالالرة يف أوؿالالالٚت يًالالالرة، فالالالقٓهؿ دالالالٚ وصالالالِقا إفٔٓالالالٚ،  ؾٚشالالالتٍٚدوا بًالالالٌٌٓؿ ظِقمالالال

 ؾجزاهؿ اهلل ظـ ادًِّغ خرًا.

وقالالالذا ؾالالال٘ن إٔهالالالٚر افًالالالْٜ أظالالالر ف بٍوالالالؾ إئّالالالٜ وظِّٓالالالؿ مالالالـ أتٌالالالٚظٓؿ افالالالذيـ 

َهننْل ﴿ٓل، واهلل تًالالٚػ يَالالقل: يَِالالدو ؿ ظالالذ جٓالالؾ بىالالرق آشالالتٌْٚط وآشالالتد

ََْعؾَُؿونَ  ََْعؾَُؿوَن َواقهِذََن الَ   .﴾ََْستَِوي اقهِذََن 

هذا، ثم إن اقدعاة إؼ اقسـة دنا تبنػ هلنم بعند اقبحنث ِف ادنذاهب أن ؿقفنا 

اخلالف ادذفور ِف اقؼسم اقثاقث، مل َيقزوا ألكػسفم أن َتؿسؽوا بؿذهب معػ 

صنواب ِف اخلنالف ادنذفور قنقس حمصنورًا ِف منذهب ؿقفا، ألهنم عؾؿوا أن اق

واحد مـفا، بل هو مَناك بنػ عقعفنا، ؿناْلق ِف ادسنلقة اقػالكقنة ِف ادنذهب 

اقػالين، وِف ادسلقة اقػالكقة ِف ادذهب اقػالين وهؽذا  ائر ادسنائل، ؿؾنو أهننم 

ى وهنذا متسؽوا ؿقفا بادذهب ألضاعوا فثرًا من اْلق اقوارد ِف ادذاهب األخر

 ال َيوز عـد مسؾم عارف.

ودا فان ال  بقل دعرؿة اْلق ِما اختؾح ؿقه اقـاس إال باقرجوك إؼ اقسـة عذ 

ما بقـاه ؿق   بق، جعؾفا اقدعاة إؼ اقسـة األصل اقذي َرجعون إققه، واأل اس 

 اقذي َبـون آرا هم وأؿؽارهم عؾقه.

ـد بذقوا جفودًا مَنؽورة  هذا من جفة، ومن جفة أخرى ؿنكه دا فان األئؿة

ِف  بقل توضقح اقسـة وتؼرَبفا قؾـاس وبقان األحؽام ادؿؽن ا تـباطفا مـفنا، 
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ؿنن اقدعاة إؼ اقسـة ال َسعفم إال اال تػادة من عؾؿفم واال تعاكة بآرائفم عذ 

ؿفم اقؽتاب واقسـة، وبذقك َيؿعون بػ ادحاؿظة عذ األصنل )اقسنـة( وبنػ 

هم اقالئق هبم، وذقك ِما وىص به اقسؾح أتباعفم، ؿؼال عبند تؼدَر األئؿة ـدر

  -ريض اَّلل عـه-اَّلل بن ادبارك

ققؽن األمر اقذي تعتؿدون عؾقه هذا األثر، وخذوا من اقرأي ما َػرس قؽم  »

 .«اْلدَث 

ذقك رأي اقدعاة إؼ اقسـة ِف ادذاهب، وذقك موـػفم من أئؿتفا، ؿفل ؿقه ما 

ن هبم واقتـػر مـفم؟ أم ذقك ما َـبغني أن َؽنون عؾقنه َؿل ادـصح عذ اقطع

فل مسؾم عرف اقػرق بػ فالم ادعصوم وفالم ؾره، ثنم مل َنـس اقػنرق بنػ 

 اقغاَة واقو قؾة؟

 اقتؼا  اقطـطاوي م  اقدعاة إؼ اقسـة ِف ترك ادذهب أتباعًا قؾسـة -1

مـ ادذاهٛ بًد هذا افٌٔٚن أشتىٔع أن أؿقل: إن مقؿػ افهديؼ افىْىٚوي 

ٓ خيتِػ ـثرًا ظـ مقؿػ دظٚة افًْٜ مْٓٚ، ذفؽ ٕن افىْىالٚوي يالرى اخلالروج 

يالالالرى »ظالالالذ مالالالـ  شمنالالالُِٜ »مالالالـ ادالالالذهٛ جالالالٚئزًا، بالالالدفٔؾ إُٕالالالٚره يف مَٚفالالالف هالالالذا 

اإلشالم يف اتٌٚع مذهٛ مـ ادذاهٛ إربًٜ وافقؿق ف ظْدمٚ أؾتك بف متالٖخرو 

 شؿالالالالٕٚقن إحالالالالقال افنخهالالالالٜٔ »ويٗيالالالالد هالالالالذا ؿقفالالالالف يف مَدمالالالالٜ ـتالالالالٚب  شؾَٓٚئالالالالف... 

 (:0)ص/

ومالالـ افًٔٚشالالٜ افؼالالظٜٔ أن يٍالالت  فِْالالٚس بالالٚب افرمحالالٜ مالالـ افؼالاليًٜ، ويٗخالالذ  »

 .ش جِٛ مهِحٜ ظٚمٜ أو دؾع ضر ظٚممـ ؽر ادذاهٛ إربًٜ، مٚ يٗدي إػ
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 شمؼوع إحقال افنخهٜٔ »وظذ هذه افًٔٚشٜ جرى حية افهديؼ يف 

قرة، ؾخالٚفػ ؾٔالف مذهٌالف احلٍْالل يف مًالٚئؾ افذي حتدث ظْف يف ادَدمٜ ادذـ

 ـثرة، أـتٍل بذـر مًٖفتغ مْٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل:

 (:5ؿٚل افنٔخ يف ادَدمٜ )ص/-7

وؿالالد ظالالدل ادؼالالوع ظالالـ ادالالذهٛ احلٍْالالالل افالالذي حيالالدد أؿالالؾ ادٓالالر بًؼالالالة »

 .شدًا حدراهؿ إػ ادذاهٛ افثالثٜ افتل ٓ  ًؾ ٕؿِف 

 (:3-0ثؿ ؿٚل ؾٔٓٚ )ص/-7

ًٚ )يًْالالالل ادؼالالالوع( ظالالالذ وؿالالالقع ضَِالالالٜ واحالالالدة بالالالٚفىالق ادَالالالسن ٕالالالص  » أيوالالال

ًٚ أو إصالالٚرة أخالالذًا بالالام رواه مًالالِؿ يف صالالحٔحف مالالـ أن )ضالالالق افالالثالث  بًالالدد فٍيالال

 .ش..افخ( وبرأي ابـ تّٜٔٔ ¢ـٚن يَع واحدًا ظذ ظٓد رشقل اهلل 

َؼ فِهالالقاب ؾالالٔام ذهالالٛ إفٔالالف يف  الال وافقاؿالالع أن حيالالة افنالالٔخ افىْىالالٚوي ؿالالد ُوؾ 

ادًالالالٖفتغ، وؿالالالد بالالالغ هالالالق يف ادًالالالٖفٜ إوػ خالؾالالالف فِّالالالذهٛ احلٍْالالالل،  هالالالٚتغ

 وذهٚبف إػ ادذاهٛ افثالثٜ.

وأمٚ ادًٖفٜ إخرى ؾخالؾف ؾٔٓٚ أصد ٕن أحدًا مـ أئّالٜ ادالذاهٛ إربًالٜ 

 مل يٖخذ بحديٞ مًِؿ افذي ذـره هق، وإن أخذ بف ؽرهؿ مـ إئّٜ.

غ، هق مذهٛ افدظٚة إػ افًْٜ، ؿٌالؾ ومٚ ذهٛ إفٔف افنٔخ يف هٚتغ ادًٖفت

 أن يُتٌٓام افنٔخ يف مؼوظف بًْغ.

وؿد رأيٝ إٔالف يف ادًالٖفٜ افثٕٚٔالٜ إٕالام ذهالٛ إػ خالال ف إئّالٜ إربًالٜ أخالذًا 

بٚحلالالديٞ وبالالرأي ابالالـ تّٔٔالالٜ، وهالالذا هالالق ظالالغ مالالٚ يهالالًْف افالالدظٚة إػ افًالالْٜ، ؾالال٘ ؿ 
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ًالالض إئّالالٜ فالالف ـالالٚبـ يٖخالالذون بٚحلالالديٞ افهالالحٔ  مالالدظّغ ؾّٓٓالالؿ إيالالٚه بتٌْالالل ب

تّٜٔٔ ومـ ؿٌِف مـ أئّٜ افٍَالف واحلالديٞ، ؾالام بالٚل افنالٔخ يُْالر ظِالٔٓؿ هالذا وهالق 

 مًٓؿ ؾٔف ؾًالً؟!

: إن افالالالالالدظٚة إػ افًالالالالالْٜ ٓ يسـالالالالالقن ادالالالالالذاهٛ ـِٓالالالالالٚ مجِالالالالالٜ وخالصالالالالالٜ افَالالالالالقل

وتٍهالالالالٔالً، بالالالالؾ إ الالالالؿ حيسمق الالالالٚ ويَالالالالدرون أئّتٓالالالالٚ، ويًالالالالتًْٔقن هبالالالالٚ ظالالالالذ ؾٓالالالالؿ 

قن مـ أؿقاقؿ وارائٓؿ مٚ تٌغ إٔف ظذ خال ف افُتٚب افُتٚب وافًْٜ، ثؿ يسـ

وافًْٜ، وذفؽ مـ  ٚم إجالقؿ واتٌٚظٓؿ، ـام ؿٚل أبق احلًْٚت افُِْالقي يف 

بًد أن ذـر أن ظهٚم بـ يقشػ افٌِخل مـ  شافٍقائد افٌٜٓٔ يف تراجؿ احلٍْٜٔ »

ق أصالالحٚب أيب يقشالالػ ودّالالد ـالالٚن يرؾالالع يديالالف ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع مْالالف، ؿالالٚل أبالال

 (:770احلًْٚت )ص/

ُؿ مْالالف أن احلٍْالالل فالالق تالالرك يف مًالالٖفٜ مالالذهٛ إمٚمالالف فَالالقة دفٔالالؾ خالؾالالف ٓ » الال َِ ُيً

خيالالرج بالالف ظالالـ ربَالالٜ افتَِٔالالد، بالالؾ هالالق يف ظالالغ افتَِٔالالد يف صالالقرة تالالرك افتَِٔالالد، أٓ 

ترى إػ أن ظهٚم بالـ يقشالػ تالرك مالذهٛ أيب حٍْٔالٜ يف ظالدم افرؾالع ومالع ذفالؽ 

 .شهق مًدود يف احلٍْٜٔ 

 اهلل ادنتُك مـ جِٜٓ زمْٕٚٚ حٔٞ يىًْقن ظذ مـ ترك تَِٔد وإػ »ؿٚل: 

إمٚمف يف مًالٖفٜ واحالدة فَالقة دفِٔٓالٚ وخيرجقٕالف ظالـ مجٚظالٜ مَِديالف، وٓ ظجالٛ 

مالالالْٓؿ ؾالالال٘ ؿ مالالالـ افًالالالقام، إٕالالالام افًجالالالٛ امالالالـ يتنالالالٌف بالالالٚفًِامء، ويّقالالال منالالالٔٓؿ 

 .شـًٕٕٚٚم 

ًٚ ظالالالالذ مالالالالٚ ذـالالالالر يف افٍَالالالالرة ا-7 ٕوػ مالالالالـ ثالالالالؿ ؿالالالالٚل افنالالالالٔخ افىْىالالالالٚوي تٍريًالالالال
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 ادَٚل، ظـ افدظٚة إػ افًْٜ:

ؾُؾ مـ اشتىٚع أن يَالرأ يف افٌخالٚري ومًالِؿ وجمّالع افزوائالد، وأن يٍالتش »

ظالالالـ اشالالالؿ افالالالراوي يف افتَريالالالٛ وافتٓالالالذيٛ، وجالالالٛ ظِٔالالالف آجتٓالالالٚد وحالالالرم ظِٔالالالف 

 .شافتَِٔد 

ًٚ خال ف مٚ ظِٔف افدظٚة إػ افًْٜ وإفٔالؽ  أؿقل: يف هذه افُِّٜ مٚ يقهؿ أيو

 افٌٔٚن:

 تًريػ افتَِٔد وبٔٚن مٚ حيرم مْف ومٚ عٛ:-3

 شأخالالذ افَالالقل مالالـ ؽالالر مًرؾالالٜ دفِٔالالف »مالالـ ادَالالرر ظْالالد افًِالالامء أن افتَِٔالالد هالالق 

ومًْالالك ذفالالؽ أن افتَِٔالالد فالالٔس بًِالالؿ، وفالالذفؽ جالالزم افًِالالامء بالالٖن ادَِالالد ٓ يًالالّك 

ًٚ، بؾ َٕؾ آتٍٚق ظذ ذفؽ ابـ ظٌد افالز يف  ، 7/70) شجالٚمع بٔالٚن افًِالؿ »ظٚد

ؿ يف (، 773 الالالالأل ـ اَف ـ 7/737) شأظالالالالالم ادالالالالالقؿًغ  »وابالالالال قضل وؽالالالالالرهؿ مالالالالال الالالأل ( واًف

َٚل:  وٓؿ ؾ ٚفغ ًب ِالد »ادحََغ، حتك ب ن َي اٚل ٜ ُتَِالُد وإًٕ ال ! وأضِالؼ  شٓ ؾالرق بالغ هبّٔ

ِٔف اشؿ اجلٚهؾ ٜ ظ ٍٔ ض احلْ  !ًب

 ؾَٚل صٚحٛ اقدايٜ يف صدد افُالم ظذ تقفٜٔ ادَِد ظذ افَوٚء:

ًٚ فِنٚؾًل ؾٖمٚ تَِٔد اجلٚهؾ ؾهحٔ  ظْ »  .شدٕٚ، خالؾ

 وفذفؽ ؿٚفقا: إن ادَِد ٓ عقز فف اإلؾتٚء.

ؾالالال٘ذا ظالالالر ف هالالالذا ييٓالالالر افًالالالٌٛ افالالالذي مالالالـ أجِالالالف محالالالؾ افًالالالِػ ظالالالذ افتَِٔالالالد 

وادَِالالديـ وسحالالقا بذمالالف وحتريّالالف. ذفالالؽ ٕٕالالف يالالٗدي بهالالٚحٌف إػ اإلظالالراض 

ظالالالـ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ يف شالالالٌٔؾ افتًّالالالؽ بالالالآراء إئّالالالٜ وتَِٔالالالدهؿ ؾٔٓالالالٚ، ـالالالام هالالالق 
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افقاؿع بغ ادَِديـ، امٚ هق منٓقر ظْٓؿ، بؾ هق مٚ ؿرره بًض متٖخرهيؿ مـ 

 احلٍْٜٔ، ؾَٚل افنٔخ دّد اخليي يف صدد افُالم ظـ دور افتَِٔد وأهِف:

... وٓ يًالالتجٔز افقاحالالد مالالْٓؿ فًٍْالالف أن يَالالقل يف مًالالٖفٜ مالالـ ادًالالٚئؾ ؿالالقًٓ »

إمٚمالف وؿٌِالف! حتالك ؿالٚل خيٚفػ مٚ أؾتك بف إمٚمف، ـٖن احلؼ ـِالف ٕالزل ظالذ فًالٚن 

ضًِٔالالٜ ؾَٓالالٚء احلٍْٔالالٜ يف هالالذا افالالدور وإمالالٚمٓؿ ؽالالر مْالالٚزع وهالالق أبالالق احلًالالـ ظٌٔالالد 

ـؾ ايالٜ ختالٚفػ مالٚ ظِٔالف أصالحٚبْٚ ؾٓالل مٗوفالٜ أو مًْالقخٜ، وـالؾ  »اهلل افُرخل: 

ّثالالؾ هالالذا أحُّالالقا دو الالؿ إرتالالٚج بالالٚب بو شحالالديٞ ـالالذفؽ ؾٓالالق مالالٗول أو مًْالالقخ 

 .شآختٔٚر 

ف اخلٚضئ ظذ ؿِقب ـثر مالـ ادَِالدة، ٓ شالٔام يف وؿد اشتقػ هذا افتقجٔ

إزمْٜ ادتٖخرة، بحٔالٞ صالٚر مالـ ادًالرو ف ادنالٓقر ردهالؿ افًالْـ افهالحٔحٜ 

ًٚ فِّالالالذهٛ ؾالالال٘ذا ؿٔالالالؾ ٕحالالالدهؿ: هالالالذه ادًالالالٖفٜ افتالالالل ذـرعالالالٚ خالالالال ف افًالالالْٜ،  اتٌٚظالالال

بٚدرك بَقفف: أإٔٝ أظِؿ بٚفًْٜ مـ ظِامء ادذهٛ؟! ٓ عقز افًّؾ بٚحلديٞ 

ًٚ ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ ظٚمٔٓؿ وظٚدٓؿ!فٌر اد  جتٓد! هذا جقاهبؿ مجًٔ

وهؿ حغ عٌٔقٕؽ هبذا اجلالقاب افالذي ٓ يُّالـ أن يهالدر امالـ ظالر ف ؿالدر 

وإدب مًف، عِٓقن أو يتجٚهِقن أن احلديٞ افذي مل  ¢حديٞ رشقل اهلل 

يٖخالالذ بالالف مالالذهٌٓؿ ؿالالد ؿالالٚل بالالف مالالذهٛ اخالالر أو إمالالٚم اخالالر فالالٔس هالالق دون مالالذهٌٓؿ أو 

مٓؿ، ؾٚفذي ذهٛ إػ احلديٞ يُقن ؿد أخذ بف وبٚدالذهٛ افالذي ظّالؾ بالف، إمٚ

 بْٔام خمٚفٍف إٕام يًّؾ بٚدذهٛ ؾَط!.

ؿالالالد يَالالالٚل: إن ادالالالذهٛ ٓبالالالد فالالالف مالالالـ دفٔالالالؾ، وفُْالالالٚ ٓ ًِّٕالالالف، ؾَْالالالقل: إذا ـالالالٚن 
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إمالالر ـالالام تَالالقل ؾُٔالالػ عالالقز دًالالِؿ أن يالالسك افالالدفٔؾ افالالذي ظرؾالالف وهالالق حالالديٞ 

ًٚ مالالالـ فالالالدفٔؾ ٓ يًِ ¢رشالالالقل اهلل  ًٚ أو اشالالالتٌْٚض ّالالالف، وؿالالالد يُالالالقن فالالالق ظِّْالالالٚه ؿٔٚشالالال

ظّقمالالالٚت أو ـِٔالالالٚت افؼالالاليًٜ ٓ يالالالْٓض  الالالٚه احلالالالديٞ إذ ٓ اجتٓالالالٚد يف مالالالقرد 

 افْص، وإذا ورد إثر بىؾ افْير، وإذا جٚء  ر اهلل بىؾ  ر مًَؾ؟

هذا افتَِٔد افذي هق رد احلديٞ إتهٚرًا فِّالذهٛ وٕحالقه هالق افالذي حيرمالف 

ًٚ إػ اخلالالالص مْالالف، بالالٚفرجقع إػ اتٌالالٚع دظالالٚة افًالالْٜ، ويالالد ظقن ادًالالِّغ مجًٔالال

 افًْٜ أيْام ـٕٚٝ، ويف أي مذهٛ وجدت.

ًٚ ظالالـ اهلل ورشالالقفف، أو  وأمالالٚ تَِٔالالد ادًالالِؿ مالالـ هالالق أظِالالؿ مْالالف حالالغ ٓ عالالد ٕهالال

حغ ٓ يُّـ افٍٓؿ ظْٓام ؾِٔس امٚ ٕحـ ؾٔف، بؾ ٓ يتهالقر أن يَالقل بتحريّالف 

رات تٌالالالٔ  ادحيالالالقرات، وفالالالقٓ ذفالالالؽ فهالالالٚر مًالالالِؿ، ٕٕالالالف موالالالىر إفٔالالالف، وافيالالالو

 ًٚ إن افتَِٔالالد إٕالالام ». وقالالذا ذـالالر افًِالالامء: -وافًٔالالٚذ بالالٚهلل تًالالٚػ-افالالديـ هالالقى متًٌالال

يٌٚح فِّوىر، وأمٚ مـ ظدل ظـ افُتٚب وافًْٜ وأؿالقال افهالحٚبٜ وظالـ مًرؾالٜ 

احلالالؼ بٚفالالدفٔؾ مالالع  ُْالالف مْالالف إػ افتَِٔالالد، ؾٓالالق ـّالالـ ظالالدل إػ ادٔتالالٜ مالالع ؿدرتالالف 

 .شـل، ؾ٘ن إصؾ أن ٓ يٌَؾ ؿقل افٌر إٓ بدفٔؾ إٓ ظْد افيورة ظذ ادذ

 افٍرق بغ افتَِٔد وآتٌٚع:-70

وٓ ئِؼ بٚفًٚؿؾ افٌهر يف ديْالف أن يٍٓالؿ امالٚ شالٌؼ مالـ بٔالٚن حتالريؿ افتَِٔالد، 

أن آجتٓٚد واجٛ ظذ ـؾ مًِؿ مٓام ـٚن صالٖٕف يف افًِالؿ وافٍٓالؿ، ؾٕ٘الف خىالٖ 

ٌؼ إفٔالالالف هالالالذا افٍٓالالالؿ امالالالٚ بٌِالالالف مالالالـ حتالالالريؿ دظالالالٚة افًالالالْٜ بالالالغ، وييٓالالالر أن افنالالالٔخ شالالال

فِتَِٔد، ؾٚشتِزم مـ ذفؽ أ الؿ يقجٌالقن آجتٓالٚد ظالذ ـالؾ مًالِؿ، مٓالام ـٕٚالٝ 
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وجالالٛ  »مْزفتالالف يف افًِالالؿ، وذفالالؽ واوالال  مالالـ ـِّتالالف يف هالالذه افٍَالالرة وهالالق ؿقفالالف: 

ؾجًالالؾ ادحالالرم، هالالق آتٌالالٚع افقاجالالٛ ظالالذ  شظِٔالالف آجتٓالالٚد وحالالرم ظِٔالالف افتَِٔالالد 

ؿ، وبٔالالالالْٓام ؾالالالالرق طالالالالٚهر، ؿالالالالٚل أبالالالالق ظٌالالالالد اهلل بالالالالـ خالالالالقيز مْالالالالداد افٌكالالالالي ـالالالالؾ مًالالالالِ

 ادٚفُل:

افتَِٔالالالالد مًْالالالالٚه يف افؼالالالالع افرجالالالالقع إػ ؿالالالالقل ٓ حجالالالالٜ فَٚئِالالالالف ظِٔالالالالف، وذفالالالالؽ  »

امْقع مْف يف افؼيًٜ، وآتٌٚع مٚ يثٌٝ ظِٔف حجٜ، وؿٚل يف مقوع اخالر: ـالؾ 

ؾٖٕالٝ مَِالده، مـ اتًٌٝ ؿقفف مالـ ؽالر أن عالٛ ظِٔالؽ ؿقفالف فالدفٔؾ يقجالٛ ذفالؽ 

وافتَِٔالالالد يف ديالالالـ اهلل ؽالالالر صالالالحٔ ، وـالالالؾ مالالالـ أوجالالالٛ ظِٔالالالؽ افالالالدفٔؾ اتٌالالالٚع ؿقفالالالف 

 .شؾٖٕٝ متًٌف، وآتٌٚع يف افديـ مًقغ، وافتَِٔد امْقع

بالالذل افقشالالع دًرؾالالٜ احلُالالؿ مالالـ ـتالالٚب اهلل  »وأمالالٚ آجتٓالالٚد ؾّالالـ ادًِالالقم إٔالالف 

ٓ وٓ صالالالالؽ إٔالالالالف ؾالالالالرض ـٍالالالالٚئل ٓ عالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، بالالالالؾ  شوشالالالالْٜ رشالالالالقفف 

يًتىًٔف إٓ افَِٔؾ مْٓؿ، بؾ ؿد ٕدر ادجتٓدون افٔقم بًٌٛ ؽٌِٜ افتَِٔالد ظالذ 

افًِالالالامء وافَٔالالالقد افتالالالل ووالالالًقهٚ فِّجتٓالالالد، ومالالالـ افًجٚئالالالٛ أن افالالالذيـ اصالالالسضقا 

حتَؼ تِؽ افؼوط يف افًٚمل حتك يًقغ فف آجتٓٚد هؿ مـ ادَِالدة افالذيـ ٓ 

ٚؿوالالالالالقن، يًّْالالالالقن آجتٓالالالالالٚد يالالالالديْقن إٓ بالالالالام ؿالالالالالٚل إمالالالالٚمٓؿ! ؾٓالالالالالؿ يف افقاؿالالالالع متْ

ويقجٌالالقن افتَِٔالالد، ثالالؿ هالالؿ عتٓالالدون وٓ يَِالالدون، وفٔالالتٓؿ إذا اجتٓالالدوا أصالالٚبقا 

 احلؼ ومل خيىئقه!

ويىالالقل بْالالٚ ادَالالٚل فالالق أردٕالالٚ أن ٕالالذـر إدفالالٜ ظالالذ ذفالالؽ، ؾالالٖـتٍل بّثالالٚل واحالالد 

 يراجع يف افتًِٔؼ.



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

30 

دالـ  وافذي أراه أن )آجتٓٚد( فٔس ظًالرًا ـالام ييالـ افالًٌض بالؾ هالق مًٔالقر

ـالالالٚن ظْالالالده أهِٔالالالٜ اخلىالالالٚب، وؾٓالالالؿ أدفالالالٜ مالالالٚ حيتٚجالالالف مالالالـ أدفالالالٜ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ، 

وبتًٌر اخر إن افذي ظْده أهِٜٔ فٍٓؿ ـتٛ ادالذاهٛ وظٌالٚراعؿ، شالٔام مالٚ ـالٚن 

ًٚ، يًالالالتىٔع أن يٍٓالالالؿ ـتالالالٚب اهلل وشالالالْٜ  مْٓالالالٚ فِّتالالالٖخريـ ؾ٘ الالالٚ تنالالالٌف إفٌالالالٚز أحٕٔٚالالال

مالالٚ شالالقامهٚ مالالـ افُالالالم،  ، ؾالال٘ ام بالالدون ريالالٛ أبالالغ وأووالال  مالالـ ـالالؾ¢رشالالقفف 

ًٚ إذا اشالالالالالتًٚن ظالالالالالذ ذفالالالالالؽ بُتالالالالالٛ أهالالالالالؾ افًِالالالالالؿ مالالالالالـ افتًٍالالالالالر، وذوح  خهقصالالالالال

احلديٞ، وبًٌّالقضٚت افٍَالف، افتالل تتًالرض فالذـر أدفالٜ ادختٍِالغ، ـالٚدجّقع 

فِْالالالقوي، وؾالالالت  افَالالالدير ٓبالالالـ اقالالالامم، ؤٕالالالؾ إوضالالالٚر فِنالالالقـٚ:ي وٕحقهالالالٚ، ومالالالـ 

فًِالمٜ ابـ رصد، ؾٕ٘الف إٕالام أفٍالف  شبدايٜ ادجتٓد و ٚيٜ ادَتهد »إًٍٔٓٚ ـتٚب 

إلظداد ضالب افًِؿ فِقصقل إػ رتٌٜ آجتٓالٚد، ـالام سح بالذفؽ يف افُتالٚب 

 ًٍٕف.

: إن افدظٚة إػ افًْٜ ٓ يقجٌقن آجتٓٚد إٓ دـ ـٚن ظْده وخالصٜ افَقل

ًٚ فًِالالالالِػ-أهِٔالالالالٜ، وإٕالالالالام يقجٌالالالالقن آتٌالالالالٚع ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، وحيرمالالالالقن  -اتٌٚظالالالال

افيالالورة وظالالدم افقؿالالق ف ظالالذ افًالالْٜ، ؾّالالـ ًٕالالٛ إفالالٔٓؿ خالالال ف  افتَِٔالالد إٓ ظْالالد

هذا ؾَد تًدى وطِؿ، ومـ ضًـ ؾٔٓؿ بًد هالذا ؾالٕ٘ام يىًالـ يف افًالِػ، وؾالٔٓؿ 

إئّالالالٜ إربًالالالٜ وإن ادظالالالك إٔالالالف شالالالٍِل! إذ فًٔالالالٝ افًالالالٍِٜٔ إٓ ؾٓالالالؿ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف 

 افًِػ افهٚف ، ثؿ افًر ظذ ذفؽ، وظدم اخلروج ظْف.

رئ افُريؿ خىٖ ؿقل إشتٚذ افىْىٚوي يف  ٚم افٍَالرة وامٚ شٌؼ يتٌغ فَِٚ

 شوإن ادحالدثغ ـٚفهالٔٚدفٜ وافٍَٓالٚء ـٕٚضٌالٚء، وافهالٔدال حيٍالظ...  »افرابًٜ: 

ؾالالال٘ن هالالالذه افُِّالالالٜ ظالالالذ إضالؿٓالالالٚ  الالالرد ادحالالالدثغ مالالالـ صالالالًْٜ افٍَالالالف وافٍٓالالالؿ دالالالٚ 
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ًٚ افٍَٓٚء مـ افًِؿ واإلضالال¢حيِّقن مـ حديٞ افٌْل  ع ، ـام أ ٚ  رد أيو

ًٚ. وإٔالالالٚ ٓ ¢ظالالالذ حديثالالالف  ، وٓ خيٍالالالك مالالالٚ يف ذفالالالؽ مالالالـ افىًالالالـ يف افٍالالالريَغ مًالالال

إُٔالالر أن يُالالقن يف افٍَٓالالٚء مالالـ هالالق أؾَالالف مالالـ بًالالض ادحالالدثغ، ـٔالالػ وؿالالد أصالالٚر 

ًٚ  »يف احلالالالالديٞ ادنالالالالٓقر ظْالالالالف:  ¢قالالالالذا ؿقفالالالالف  ٕيالالالال اهلل امالالالالرءًا شالالالالّع مْالالالالٚ حالالالالديث

حٚمالالؾ ؾَالالف إػ ؾحٍيالالف حتالالك يٌٌِالالف ؽالالره، ؾٕ٘الالف رب حٚمالالؾ ؾَالالف فالالٔس بٍَٔالالف، ورب 

ًٚ  شمـ هق أؾَف مْف  وفُـ فٔس مًْك ذفؽ إٔف يًالقغ فْالٚ وصالػ ادحالدثغ إضالؿال

بًدم افٍَف، ـام هق طٚهر ظٌٚرة افنٔخ، ؾ٘ن احلالديٞ ادالذـقر سيال  يف ردهالٚ 

ؾٖصالٚر إػ ؿِالٜ ذفالؽ يف ادحالدثغ،  شرب حٚمؾ ؾَف فٔس بٍَٔالف...  »حٔٞ ؿٚل: 

وـٔالػ ٓ يُالقن إصالؾ يف حالؼ ادحالدثغ أ ٚ فِتَِٔؾ،  شُرب  »ٕن إصؾ يف 

ٓ تالالالزال ضٚئٍالالالٜ مالالالـ أمتالالالل  »بَقفالالالف:  ¢مالالالٚ ذـرٕالالالٚه، وهالالالؿ امالالالـ ظْالالالٚهؿ رشالالالقل اهلل 

ؿالٚل  شطٚهريـ ظذ احلؼ ٓ ييهؿ مالـ خالذقؿ حتالك يالٖيت أمالر اهلل وهالؿ ـالذفؽ

 ¢ابالالالـ ادالالالديْل: هالالالؿ أصالالالحٚب احلالالالديٞ، وافالالالذيـ يتًٚهالالالدون مالالالذهٛ افرشالالالقل 

ؽ افْالٚس ادًتزفالٜ وافراؾوالٜ واجلّٓٔالٜ وأهالؾ ويذبقن ظـ افًِالؿ، فالقٓهؿ ٕهِال

 اإلرجٚء وافرأي.

ثؿ إٕام تيٓر افٍٚئدة مـ افتٍريؼ بغ مًرؾٜ احلديٞ، وبغ اشتٌْٚط إحُٚم 

مْالالف وافتٍريالالؼ بالالغ ادحالالدث وافٍَٔالالف يف مًالالٖفٜ اختِالالػ ؾٔٓالالٚ افىرؾالالٚن ودفٔالالؾ ـالالؾ 

ذه افهالقرة مْٓام هق ظغ دفٔؾ أخر، وإٕام اخلال ف يف ؾّٓف وتىٌَٔالف، ؾٍالل هال

يُّالالالـ تالالالرجٔ  رأي افٍَٔالالالف ظالالالذ رأي ادحالالالدث، وهالالالذا ظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل بٚفًْالالالٌٜ 

فَِِّالالد افالالذي ٓ مًرؾالالٜ ظْالالده بىالالرق افسجالالٔ ! وأمالالٚ بٚفًْالالٌٜ فِّتٌالالع ؾَالالد يالالسج  

 ظْده رأي ادحدث ظذ رأي افٍَٔف ٕدفٜ طٓرت فف.
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وأمالالٚ إذا ـالالٚن مْنالالٖ اخلالالال ف بالالغ افىالالرؾغ إٕالالام هالالق اخالالتال ف افالالدفٔؾ ؾٖحالالدمهٚ 

تٟ بٚحلالالديٞ وأخالالر بالالٚفرأي وافَٔالالٚس أو بحالالديٞ والالًٔػ، ؾٓٚهْالالٚ ٓ تيٓالالر حيالال

افٍٚئالالدة مالالـ افتٍريالالؼ افالالذي ذـالالره افنالالٔخ، بالالؾ تُالالقن افْتٔجالالٜ خالالال ف مالالٚ ؿهالالد إفٔالالف 

 ، وفْقو  هذا بّثٚل:-حٍيف اهلل تًٚػ-افنٔخ

ًٚ، ؾٚحلٍْٔالٜ تَالقل إن هالذه افهالالة بٚضِالٜ إن مل  رجؾ شالٓٚ ؾهالذ افيٓالر ةًال

نٓد وشجد يف اخلٚمًٜ، وإن ـٚن ؿًد يف افرابًٜ ؿدر افتنٓد يُـ ؿًد ؿدر افت

ؾَالالد  الالٝ فالالف افيٓالالر واخلٚمًالالٜ تىالالقع، وظِٔالالف أن يوالالٔػ إفٔٓالالٚ رـًالالٜ ثالالؿ يتنالالٓد 

ويًالالجد شالالجديت افًالالٓق، وهالالذا خيالالٚفػ خمٚفٍالالٜ طالالٚهرة حالالديٞ افنالالٔخغ، ظالالـ 

ًٚ ؾَٔالالؾ فالالف أزيالالد يف افهالالالة؟  ¢ابالالـ مًالالًقد ؿالالٚل: صالالذ رشالالقل اهلل  افيٓالالر ةًالال

ًٚ، ؾًالالجد شالالجدتغ بًالالدمٚ شالالِؿ ؾِالالٔس يف شمالالٚ ذاك و »ؿالالٚل:  ؟ ؿالالٚل: صالالِٔٝ ةًالال

جِالالالالس  ¢احلالالالالديٞ مالالالالٚ يَقفالالالالف احلٍْٔالالالالٜ مالالالالـ إوالالالالٚؾٜ افرـًالالالالٜ افًٚدشالالالالٜ، وٓ إٔالالالالف 

فِرابًالالالٜ، وقالالالذا ذهالالالٛ إػ طالالالٚهر احلالالالديٞ اجلّٓالالالقر ؾَالالالٚفقا: مالالالـ صالالالذ افيٓالالالر 

ًٚ ئٍُف شجدتٚ افًٓق، وفق مل يًَد يف افرابًٜ.  ةً

هؾ افٍالرق افالذي ذـرتالف فالف تالٖثر يف هالذه ادًالٖفٜ  :افنٔخؾٓٚهْٚ ًٕٖل ؾؤِٜ 

وأمثٚقٚ، بًّْك هؾ عالقز فِّحالدث افالذي ٕنالٖ مالثالً ظالذ ادالذهٛ احلٍْالل أن 

يٖخالالالذ هبالالالذا احلالالالديٞ وفالالالق خالالالٚفػ ادالالالذهٛ، أم تَالالالقل: إٕالالالف عالالالٛ ظِٔالالالف افتًّالالالؽ 

ن ادحالالالدثغ ـٚفهالالالٔٚدفٜ وافٍَٓالالالٚء أ »بٚدالالالذهٛ وفالالالق خالالالٚفػ احلالالالديٞ بْالالالٚء ظالالالذ 

ن ؿِالالٝ بالالٕٚول ؾَالالد واؾَالالٝ افالالدظٚة إػ افًالالْٜ ؾٕ٘الالف ادٔالالدان افالالذي ؟ ؾالال٘شـٕٚضٌالالٚء 

ؾٓالالالالق خمٚفٍالالالالٜ فُِتالالالالٚب  -ٓ شالالالالّ  اهلل-يالالالالدظقن افْالالالالٚس إفٔالالالالف، وإن ؿِالالالالٝ بٚفثالالالالٚ:ي

 ¢وافًْٜ، وخروج ظـ تَِٔدك إلمٚمؽ افذي أمرك بتَالديؿ حالديٞ رشالقل اهلل 
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ظالالذ ؿقفالالف! ـالالام إٔالالف يِزمالالؽ أن تهالالػ اجلّٓالالقر مالالـ إئّالالٜ افالالذيـ أخالالذوا بيالالٚهر 

 ذا احلديٞ بٖ ؿ ـٚفهٔٚدفٜ، وافذيـ خٚفٍقه ـٕٚضٌٚء!!ه

إن افٍٓالالالؿ يف افالالالديـ فالالالٔس دهالالالقرًا بىٚئٍالالالٜ دون أخالالالرى، ؾالالالال  أهيالالالٚ افهالالالديؼ:

ًٚ يف ـالالؾ مالالٚ يًالالتٌْىف  يِالالزم مالالـ اختهالالٚص افالالًٌض يف ظِالالؿ افٍَالالف أن يُالالقن مهالالٌٔ

 ًٚ مـ افؼع ـام ٓ يِالزم مالـ اختهالٚص أخالر يف ظِالؿ احلالديٞ أن يُالقن خمىئال

يًالتٌْىف مْالف، ؾالٚدرجع إذن هالق افالدفٔؾ، ؾّالـ ؿالٚم افالدفٔؾ ظالذ إصالٚبتف  يف ـؾ مٚ

 ًٚ ومًرؾتالالالالف فِحالالالالؼ ؾالالالالٔام اختِالالالالػ ؾٔالالالالف افْالالالالٚس ـالالالالٚن هالالالالق افٍَٔالالالالف شالالالالقاًء ـالالالالٚن مًروؾالالالال

بٚفتخهص يف احلديٞ أو افٍَف، وفذفؽ ـالٚن إحالرى بالؽ أن تالرد ظالذ إٔهالٚر 

إدفالٜ  وا ؾٔٓالٚ احلالؼ ظالذ مالٚ تَتوالٔفٜ يف بًض ادًالٚئؾ افتالل تالراهؿ أخىالٗافًْ

افؼظٜٔ ٓ حًٌام يِزم مالـ ادذهٌٔالٜ افوالَٜٔ، إٕالؽ فالق ؿٌِالٝ ذفالؽ فيٓالر فِْالٚس 

أي افٍريَغ أهدى شالٌٔال، وفًالٚظد ذفالؽ ادًالِّغ ظالذ افًالر يف هالذا ادالْٟٓ 

افًِّل اجلديد، افذي يًغ ظالذ ـنالػ احلَالٚئؼ، وتَريالٛ وجٓالٜ اخلالال ف بالغ 

 ادًِّغ مٚ اشتّروا ؾٔف.

 افنٔخ:ثؿ ؿٚل -3

افهحٚبٜ إًٍٔٓؿ مل يُـ ؾٔٓؿ إٓ مٚئٜ امـ يٍتل، وإن مٚئٜ إفػ مـ  وإن »

ـالٕٚقا يرجًالقن إػ هالذه ادٚئالٜ، وٓ  ¢ادًِّغ افذيـ تالقيف ظالْٓؿ رشالقل اهلل 

 .شعتٓدون ًٍٕٕٓؿ 

، ؾّالالالالـ أيالالالالـ فالالالالف إٔالالالالف مل يُالالالالـ يف -حٍيالالالالف اهلل-ؿِالالالالٝ: وهالالالالذه هٍالالالالقة مالالالالـ افنالالالالٔخ

َىالالع بالالٖ ؿ ـالالٕٚقا أـثالالر مالالـ ذفالالؽ افهالالحٚبٜ إٓ هالالذا افًالالدد مالالـ ادٍتالالغ؟! وٕحالالـ ٕ
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وإن ـْالالالٚ ٓ ًٕالالالتىٔع أن ًٕالالالغ  ¢بُثالالالر ٕٕالالالف افالئالالالؼ بٍوالالالِٓؿ وصالالالحٌتٓؿ فٌِْالالالل 

ظالالددهؿ إٓ إٔالالف ؿالالد ٕالالص مالالـ ؿقفالالف حجالالٜ يف هالالذا ادقوالالقع ظالالذ ظالالدد أـثالالر امالالٚ 

وافتَِالالل مالالـ ظِّالالف أؾتالالك  ¢ذـالالره افنالالٔخ، بالالؾ جالالزم بالالٖن ـالالؾ مالالـ تؼالال ف بهالالحٌتف 

 افْٚس، ؾَٚل اإلمٚم ابـ حزم:

وأخالالذ ظْالالف أؾتالالك أهِالالف وجرإالالف وؿقمالالف، وهالالذا أمالالر  ¢مالالـ فَالالل افٌْالالل  وـالالؾ »

يًِالالالالؿ ضورة، ثالالالالؿ مل تالالالالرو افٍتٔالالالالٚ يف افًٌالالالالٚدات وإحُالالالالٚم إٓ ظالالالالـ مٚئالالالالٜ ؤٕالالالالػ 

 .شوثالثغ مْٓؿ 

 تًَٔٛ إشتٚذ ظع افىْىٚوي:

إٔالالالالٚ أوًٓ، فًالالالالٝ امالالالالـ يتالالالالٖمل أو يٌوالالالالٛ إن رد ظِٔالالالالف، وافرجالالالالقع ظالالالالـ رأي -7

 قن ظع مـ ذبٜ ادٚء.أظِْتف، وطٓر ال خىٗه، أه

وؿالالد ؿالالرأت رد افنالالٔخ ٕالالٚس، مْتيالالرًا أن أرى ؾٔالالف مالالٚ ييٓالالر ال خىالالٖ رأيالالل، -7

 ؾِؿ أجد ؾٔف ردًا، بؾ وجدت ؿد إتٓك هق إػ مثؾ رأيل إٔٚ.

هالال( 7750وإٔٚ أؿقل: )وؿد أظِْٝ هذا يف دٚضة مىٌقظٜ أفَٔتٓالٚ شالْٜ -7

د أصالؾ، وافتَِٔالد ضورة، وإٕالف إن اهلل إٕام تًٌدٕٚ بٚفُتٚب وافًْٜ، وإن آجتٓالٚ

فٔس ـؾ مٚ ؿٚل افٍَٓٚء ظذ درجٜ شقاء ؾام ـالٚن مًالتْدًا ؾٔالف إػ ٕالص ؾٓالذا هالق 

افَقل ادِزم، ومٚ ـٚن ظـ اجتٓالٚد ؾٓالذا افالذي ؿٔالؾ يف مثِالف: إن تٌالر إزمالٚن ٓ 

 يٌر إحُٚم.

وفُالالالالـ ادًالالالالٖفٜ هالالالالل: هالالالالؾ إن ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، حتالالالالك اجلٚهالالالالؾ إمالالالالل يٖخالالالالذ -3

ًٚ فالجتٓٚد؟ إحُٚم رأشًٚ   مـ افُتٚب وافًْٜ، أم أن هْٚفؽ ذوض
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هْالٚك ذوط، واإلضالالع ظالذ ضالرق احلالديٞ، وآتًالٚع يف روايتف)وهالذا مالٚ 

َٕالالالر بالالالف فِنالالالٔخ ٕالالالٚس( ٓ يٍُالالالل ٓجتٓالالالٚد، بالالالؾ ٓبالالالد مالالالع ذفالالالؽ مالالالـ دراشالالالٜ افٍَالالالف 

وافقؿالالالق ف ظالالالذ ظِالالالؿ اخلالالالال ف، وافالالالتُّـ مالالالـ افًربٔالالالٜ ظِالالالاًم وشالالالَِٜٔ، ومًرؾالالالٜ 

ٜ وورود احلديٞ )أي طرو ف افْص(، وافقؿق ف ظذ أظرا ف أشٌٚب ٕزول أي

 افْٚس وأووٚظٓؿ، إفخ مٚ هْٚفؽ وذوضف.

 وهذا مٚ توّْف ـالمل، افذي جٚء افنٔخ ٕٚس، يرد ظِٔف ؾًٚد إفٔف.

وإذا ـالالالٚن افنالالالٔخ ٕالالالٚس يًالالالتىٔع آجتٓالالالٚد، ؾالالالٖهالً وشالالالٓالً، وفُالالالـ ٓ يف -5

ؿد ؾرغ مْٓٚ، وـؾ مٚ يالٖيت بالف افًٌٚدات ؾَط، ؾٓذه مًٚئؾ ؾٔٓٚ ٕهقص ـثرة، و

ؿد أتك بف ٕٚس مـ ؿٌؾ، وفُـ فٔتٍوؾ ؾِٖٔخذ افَٕٚقن ادالد:ي )افالذي ابتِْٔالٚ بالف 

 مع إشػ( وفٌٔغ فْٚ حُؿ اهلل يف ـؾ مٚدة مْف، بدفٔؾ مـ افُتٚب وافًْٜ.

وإٔٚ أصالُر ٕخالل ظالذ ـالؾ حالٚل مالٚ بالذل مالـ جٓالد يف إظالداد هالذا افٌحالٞ -0

 وافًالم ظِٔف ورمحٜ اهلل.

 (54-29)ص «مقاالت األلياني»
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 خطس ايتعصب املرٖيب

ٚ ظذ ؿقل أيب حٍْٜٔ بًدم رؾع افٔديـ ظْد افرـالقع وافرؾالع  ًَ ]ؿٚل اإلمٚم مًِ

 مْف[:

مل تالالالٌٌِٓؿ تِالالالؽ  -أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ وؽالالالره-هالالالذا وافالالالذي أظتَالالالده أن أئّتْالالالٚ إوفالالالغ

 يف رؾالالالع افٔالالالديـ يف ادقوالالالًغ ادالالالذـقريـ، وفالالالق ¢إحٚديالالالٞ ادتالالالقاترة ظْالالالف 

بٌِالالتٓؿ  ٕخالالذوا هبالالٚ، وترـالالقا حالالديٞ ابالالـ مًالالًقد  ـالالام ترـالالقا حالالديٞ افتىٌٔالالؼ 

 ف حٚديٞ ادًٚروٜ فذفؽ.

ويٗيد ذفؽ أن أبٚ حٍْٜٔ رمحف اهلل دٚ شٖفف بًض ادحدثغ ظالـ شالٌٛ ترـالف 

. يف حُٚيالالٜ ش ¢ٕٕالالف مل يهالال  ؾٔالالف حالالديٞ ظالالـ رشالالقل اهلل  »رؾالالع افٔالالديـ؟ ؿالالٚل: 

ؾ أن يَقل ظٚمل مثؾ أيب حٍْٜٔ هذا اجلقاب ذـرهٚ ظِامؤٕٚ يف ـتٌٓؿ! ؾٓؾ يًَ

يف حديٞ متقاتر رواه ظؼون مـ افهحٚبٜ، وظِّقا بف؟! ـال، ثؿ ـالال. وفُالـ 

ظذره يف ذفؽ أ ٚ مل تٌٌِف، ومل يُـ ظْده ظِؿ هبٚ  ؾجٚز فف أن يَقل: مل يه  

 ؾٔف رء. وبٚفتٚال جٚز فف ترك افًّؾ هبٚ.

ًٚ فُـ إذا جٚز ذفؽ ٕيب حٍْٜٔ وأمثٚفف  مـ ادتَدمغ  ؾِـ عقز ذفؽ مىَِ

فِّتالالالٖخريـ مالالالالـ أتٌٚظالالالف افالالالالذيـ اضًِالالالقا ظالالالالذ هالالالذه إحٚديالالالالٞ افُثالالالرة، وظِّالالالالقا 

 ًٚ صالالحتٓٚ، وإٔالالف ٓ يالالْٓض رء مالالـ إخٌالالٚر دًٚروالالتٓٚ، ؾٓالالؿ إذا ترـقهالالٚ تًهالالٌ
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، خمالالالٚفٍقن ¢ٕيب حٍْٔالالالٜ، وتَِٔالالالدًا فالالالف  ؾٓالالالؿ مالالالع خمالالالٚفٍتٓؿ فًِالالالْٜ افثٚبتالالالٜ ظْالالالف 

ًٚ إلمٚمٓؿ  ؾٕ٘ ف تِؽ إؿقال ادٖثقرة ظْف أيو ف رِض اهلل ظْف ٕمثٚل هٗٓء َوج 

 رِض اهلل ظْف  ـَقفف:

 . وؿقفف:شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »

. ؾال٘ذا ـالٚن رِض اهلل شٓ حيؾ ٕحد أن يٍتل بَقفْٚ مٚ مل يًِالؿ مالـ أيالـ ؿِْالٚ  »

ٔالػ عٔالز ظْف ٓ حيؾ ٕحد أن يٍتل بَقفالف يف مًالٖفٜ إٓ إذا ظِالؿ دفِٔالف ؾٔٓالٚ  ؾُ

ٕحالالالد مالالالـ أتٌٚظالالالف أن يٍتالالالل ؾٔٓالالالٚ وؿالالالد ظِالالالؿ والالالًػ مالالالٚ اشالالالتْد إفٔالالالف بٚفًْالالالٌٜ ف دفالالالٜ 

ـالالالالالام يف مًالالالالالٖفتْٚ هالالالالالذه، وؽرهالالالالالٚ مالالالالالـ ادًالالالالالٚئؾ ادٚوالالالالالٜٔ -افهالالالالالحٔحٜ إخالالالالالرى

 ؟!-وأتٜٔ

، وٕرجالالق مْالالف ¢ؾالالْحـ ٕحّالالد اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ أن وؾَْالالٚ ٓتٌالالٚع شالالْٜ ٌٕٔالالف 

ٜ وؽالالره مالالـ إئّالالٜ افالالذيـ وجٓقٕالالٚ تًالالٚػ أن عالالزي خالالر اجلالالزاء اإلمالالٚم أبالالٚ حٍْٔالال

 هذا آ ٚه احلًـ ٕحق افًْٜ  بٖمثٚل هذه إؿقال اجلقهريٜ افثّْٜٔ.

ؾثٌٝ بام ذـرٕٚ أن مـ ترك افًْٜ افثٚبتٜ فَقل إمٚم  ؾٓق خمٚفػ فف، وهق ؽر 

راٍض ظْالالف. وفالالذفؽ خٚفٍالالف يف هالالذه ادًالالٖفٜ ؽالالر مالالٚ واحالالد مالالـ أتٌٚظالالف ادتَالالدمغ 

مالالالـ وؿٍْالالالٚ ظِٔالالالف مالالالْٓؿ هالالالق ظهالالالٚم بالالالـ يقشالالالػ: أبالالالق ظهالالالّٜ وادتالالالٖخريـ. وأؿالالالدم 

هالالال(، ؾَالالد أوردوه يف 775افٌِخالالل، تِّٔالالذ أيب يقشالالػ رمحالالف اهلل، ادتالالقيف شالالْٜ )

 تراجؿ احلٍْٜٔ، وذـروا إٔف ـٚن يرؾع يديف ظْد افرـقع وافرؾع مْف.

 :شافٍقائد افٌٜٓٔ»وظِؼ ظذ ذفؽ افًالمٜ أبق احلًْٚت افُِْقي يف ـتٚبف 

أن مالالالالـ رؾالالالالع يديالالالالف يف  »بىالالالالالن روايالالالالٜ مُحالالالالقل ظالالالالـ أيب حٍْٔالالالالٜ: يًِالالالالؿ مْالالالالف  »
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  ؾالال٘ن ظهالالٚم بالالـ -افتالالل اؽالالس أمالالر ـٚتالالٛ اإلتَالالٚ:ي هبالالٚ-شافهالالالة  ؾًالالدت صالالالتف 

يقشػ ـٚن مـ مالزمل أيب يقشػ، وـٚن يرؾالع، ؾِالق ـالٚن فتِالؽ افروايالٜ أصالؾ  

 . ثؿ ؿٚل:شفًِؿ هبٚ أبق يقشػ وظهٚم 

ًٚ أن احلٍْالل فالق تالرك يف م » ًالٖفٜ مالذهٛ إمٚمالف فَالقة دفٔالؾ خالؾالف، ويًِؿ أيو

إفخ  شٓ خيرج بف ظـ ربَٜ افتَِٔد، بؾ هق ظغ افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد... 

 ؾراجًف. شادَدمٜ  »ـالمف. وؿد ذـرٕٚه بتاممف يف 

بٚرك -وأمٚ ادتٖخرون، ؾٓؿ ـثرون واحلّد هلل، ٓ شٔام حٍْٜٔ اقْد  ؾ٘ ؿ

ًٚ فِّالالذهٛ، أـثالالر ادًالِّغ افٔالالق -اهلل ؾالٔٓؿ م ظِالالاًم وظّالالً بٚفًالالْٜ، وأؿِٓالؿ تًهالالٌ

وؿالد مٙال ـالمالف يف ذفالؽ -إٓ مٚ واؾؼ احلؼ مْف، ؾّالْٓؿ: أبالق احلًالـ افًالْدي

 ًٚ (، وأبالالالالالالق 70-7) شحجالالالالالالٜ اهلل افٌٚفٌالالالالالٜ  ». ومالالالالالالْٓؿ: وال اهلل افالالالالالدهِقي يف -ؿريٌالالالالال

(، 37-83) شافتًِٔالالالالؼ ادّجالالالالد ظالالالالذ مقضالالالالٖ دّالالالالد  »احلًالالالالْٚت افُِْالالالالقي يف 

( وفالالالقٓ 7/753) شؾالالالٔض افٌالالالٚري  »ٕالالالقر افُنالالالّري يف ـتٚبالالالف وافنالالالٔخ دّالالالد أ

َِْالالالالالالٝ ـِامعالالالالالالؿ يف ذفالالالالالالؽ، ؾٚـتٍْٔالالالالالالٚ بٚإلصالالالالالالٚرة إفٔٓالالالالالالٚ، وإػ فخنالالالالالالٜٔ اإلضٚفالالالالالالٜ  

 مقاوًٓٚ مـ ـتٌٓؿ، ؾِراجًٓٚ مـ صٚء.

ًٚ: إٕالالالف مل خيالالالؾ ؿالالالرن ؾالالالٔام مٙالالال إٓ ووجالالالد ؾٔالالالف ـثالالالر مالالالـ احلٍْٔالالالٜ  وأؿالالالقل أيوالالال

مًْالٝ  -يًِّٓٚ أهؾ افًِالؿ-مقإعيًِّقن بٚفًْٜ وإن خٚفٍٝ ادذهٛ، وفُـ 

مـ وصالقل أخٌالٚرهؿ إفْٔالٚ، أو تيالٚهرهؿ هبالٚ أمالٚم أتٌالٚظٓؿ ادتًهالٌغ، وؿالد ـالٚن 

يالالرى شالالْٜٔ افرؾالالع  -وهالالق مالالـ ظِالالامء احلٍْٔالالٜ-افنالالٔخ صالالٚف  احلّهالال رمحالالف اهلل

ًٚ مالالـ ؿٔالالٚم ادتًهالالٌغ ظِٔالالف، ـالالام صالالٚرحْل  هالالذا، وفُْالالف ـالالٚن ٓ يًٍالالؾ ذفالالؽ خقؾالال

 بذفؽ رمحف اهلل.
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د هالالذا افالالرأي إٔالالف وجالالد يف افَالالرن افثالالٚمـ مالالـ اقجالالرة بًالالض إئّالالٜ وامالالٚ يٗيالال

احلٍْٜٔ ـٚن يرؾع يديف يف ـالؾ تٌُالرة وهالق إمالٚم،  ؾجالٚء يف ؾتالقى صالٔخ اإلشالالم 

(: مًٖفٜ يف رجؾ حٍْالل  صالذ يف مجٚظالٜ، ورؾالع 780-7/735مٚ مِخهف )

يديالالالالف يف ـالالالالؾ تٌُالالالالرة، ؾالالالالُٖٕر ظِٔالالالالف ؾَٔالالالالف اجلامظالالالالٜ، وؿالالالالٚل فالالالالف: هالالالالذا ٓ عالالالالقز يف 

مالالذهٌؽ، وإٔالالالٝ مٌتالالدع ؾٔالالالف، وإٔالالٝ مذبالالالذب، ٓ ب٘مٚمالالؽ اؿتالالالديٝ، وٓ بّالالالذهٌؽ 

 اهتديٝ، ؾٓؾ مٚ ؾًِف َٕص يف صالتف، وخمٚفٍٜ فًِْٜ وإلمٚمف، أم ٓ؟

ؾٖجالالٚب رمحالالف اهلل تًالالٚػ بًالالد أن أثٌالالٝ شالالْٜٔ افرؾالالع ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع مْالالف، 

ويالٖيت بٔالٚن  وتًٌف ظذ ذفؽ تِّٔذه ابالـ افَالٔؿ،-وٍٕك شْٜٔ افرؾع مع ـؾ تٌُرة

 ، ؿٚل صٔخ اإلشالم:-خىٖمهٚ يف ذفؽ يف دِف إن صٚء اهلل تًٚػ

ًٚ ٕيب حٍْٔالالالٜ أو مٚفالالالؽ أو افنالالالٚؾًل أو أمحالالالد، ورأى  » وإذا ـالالالٚن افرجالالالؾ متًٌالالال

يف بًض ادًٚئؾ أن مذهٛ ؽالره أؿالقى، ؾٚتًٌالف  ـالٚن ؿالد أحًالـ يف ذفالؽ، ومل 

ٚحلؼ وأحالالالٛ إػ اهلل يَالالالدح ذفالالالؽ يف ديْالالالف وٓ ظدافتالالالف بالالالال ٕالالالزاع، بالالالؾ هالالالذا أوػ بالالال

، ويالالالالرى أن ؿقفالالالالف هالالالالق ¢امالالالالـ يتًهالالالالٛ فقاحالالالالد مًالالالالغ ؽالالالالر افٌْالالالالل  ¢ورشالالالالقفف 

افهقاب افذي يٌٌْل اتٌٚظالف دون ؿالقل اإلمالٚم افالذي خٚفٍالف، ؾّالـ ؾًالؾ هالذا  ـالٚن 

جالالٚهالً والالًٚٓ، بالالؾ ؿالالد يُالالقن ـالالٚؾرًا، ؾٕ٘الالف متالالك اظتَالالد إٔالالف عالالٛ ظالالذ افًٚمالالٜ تَِٔالالد 

ًٚ قالؿ، يَِالد ـالؾ ؾالن وؾالن  ؾٓذا ٓ يَقفف مًِؿ. ومـ  ًٚ ف ئّالٜ، دٌال ـٚن مقافٔ

واحالالد مالالْٓؿ ؾالالٔام ييٓالالر إٔالالف مقاؾالالؼ فًِالالْٜ  ؾٓالالق دًالالـ يف ذفالالؽ، بالالؾ هالالق أحًالالـ 

حًٚٓ مالـ ؽالره، وٓ يَالٚل دثالؾ هالذا: مذبالذب  ظالذ وجالف افالذم، وإٕالام ادذبالذب 

ادذمقم افذي ٓ يُالقن مالع ادالٗمْغ وٓ مالع افٍُالٚر  بالؾ يالٖيت ادالٗمْغ بقجالف، 

إن ادْٚؾَغ خيٚدظقن ﴿بقجف، ـام ؿٚل تًٚػ يف حؼ ادْٚؾَغ:  ويٖيت افٍُٚر
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اهلل وهالالالالالق خالالالالالٚدظٓؿ وإذا ؿالالالالالٚمقا إػ افهالالالالالالة ؿالالالالالٚمقا ـًالالالالالٚػ يالالالالالراؤون افْالالالالالٚس وٓ 

 . ؿٚل:شأيٜ  ﴾يذـرون اهلل إٓ ؿِٔال. مذبذبغ بغ ذفؽ...

ومالـ تًهالٛ فقاحالد بًْٔالف مالـ إئّالٜ دون افٌالٚؿغ  ؾٓالق بّْزفالٜ مالـ تًهالالٛ  »

ًْٔالالالف مالالالـ افهالالالحٚبٜ دون افٌالالالٚؿغ  ـٚفراؾاالالال افالالالذي يتًهالالالٛ فًالالالع دون فقاحالالالد ب

اخلٍِالالٚء افثالثالالٜ ومجٓالالقر افهالالحٚبٜ، وـٚخلالالٚرجل افالالذي يَالالدح يف ظالالثامن وظالالع 

رِض اهلل ظْٓام ؾٓذه ضرق أهؾ افٌدع وإهقاء، ؾّـ تًهٛ فقاحد مـ إئّٜ 

ٍٔالالٜ أو بًْٔالالف  ؾٍٔالالف صالالٌف مالالـ هالالٗٓء، شالالقاًء تًهالالٛ دٚفالالؽ أو افنالالٚؾًل أو أيب حْ

 أمحد أو ؽرهؿ.

ثالالالؿ ؽٚيالالالٜ افتًهالالالٛ فقاحالالالد مالالالْٓؿ أن يُالالالقن جالالالٚهالً بَالالالدره يف افًِالالالؿ وافالالالديـ، 

ًٚ جالالٚهالً، واهلل يالالٖمر بٚفًالالدل وافًِالالؿ، ويْٓالالك ظالالـ  وبَالالدر أخالالريـ  ؾُٔالالقن طٚدالال

 اجلٓؾ وافيِؿ.

وهذا أبق يقشػ ودّد أتٌع افْٚس ٕيب حٍْٜٔ، وأظِّٓؿ بَقفالف، ومهالٚ ؿالد 

تُالالٚد حتلالال  دالالٚ تٌالالغ قالالام مالالـ افًالالْٜ واحلجالالٜ مالالٚ وجالالٛ خٚفٍالالٚه يف مًالالٚئؾ ٓ 

ظِالالٔٓام اتٌٚظالالف، ومهالالٚ مالالع ذفالالؽ مًيالالامن إلمالالٚمٓام، ٓ يَالالٚل ؾالالٔٓام: مذبالالذبٚن! بالالؾ 

أبق حٍْٜٔ وؽره مـ إئّالٜ يَقفالق افَالقل، ثالؿ تتٌالغ فالف احلجالٜ يف خالؾالف  ؾَٔالقل 

، بالالؾ -ؾالال٘ن اإلًٕالالٚن ٓ يالالزال يىِالالٛ افًِالالؿ واإليالالامن-هبالالٚ، وٓ يَالالٚل فالالف: مذبالالذب.

 .﴾وـل رب زدين عؾ ً ﴿هذا مٓتٍد زاده اهلل هدى، وؿد ؿٚل تًٚػ: 

ؾٚفقاجالالٛ ظالالالذ ـالالؾ مالالالٗمـ مالالقآة ادالالالٗمْغ، وظِالالامء ادالالالٗمْغ، وأن يَهالالالد 

احلؼ ويتًٌف حٔٞ وجده، ويًِؿ أن مـ اجتٓد مْٓؿ ؾٖصٚب  ؾِف أجران، ومالـ 
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ٗمْغ أن اجتٓد مْٓؿ ؾٖخىٖ  ؾِالف أجالر ٓجتٓالٚده، وخىالٗه مٌٍالقر فالف. وظالذ ادال

يتًٌقا إمٚمٓؿ إذا ؾًؾ مٚ يًقغ، وفٔس ٕحد أن يتخذ ؿقل بًض افًِامء صًٚرًا 

 ؿٚل: شيقجٛ اتٌٚظف، ويْٓك ظـ ؽره امٚ جٚءت بف افًْٜ 

ومجٓالالالالقر ادتًهالالالالٌغ ٓ يًرؾالالالالقن مالالالالـ افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ إٓ مالالالالٚ صالالالالٚء اهلل، بالالالالؾ »

ًِالالالامء يتًّالالالُقن بٖحٚديالالالٞ والالالًٍٜٔ، أو اراء ؾٚشالالالدة، أو حُٚيالالالٚت ظالالالـ بًالالالض اف

ًٚ  ؾِالٔس صالٚحٌٓٚ  ًٚ، وإن ـٕٚالٝ صالدؿ ًٚ، وؿد تُقن ـذب وافنٔقخ، ؿد تُقن صدؿ

ًٚ. يتًّالالُقن بَْالالؾ ؽالالر مهالالدق ظالالـ ؿٚئالالؾ ؽالالر مًهالالقم، ويالالدظقن افَْالالؾ  مًهالالقم

ادهدق ظـ افَٚئؾ ادًهقم، وهق مٚ َِٕف افثَالٚت مالـ أهالؾ افًِالؿ، ودوٕالقه يف 

بٚتٍٚق أئّٜ افديـ،   ؾ٘ن افْٚؿِغ فذفؽ مهدؿقن ¢افُتٛ افهحٚح ظـ افٌْل 

، ـند ﴾إن هنو إال وحني َنوحى﴿وادَْقل ظْف مًهقم، ٓ يْىؼ ظـ اقالقى، 

ؿنال وربنك ال ﴿أوجب اَّلل تعاؼ عذ عق  اخلؾق طاعته واتباعنه؛ ـنال تعناؼ  

َممـون حتى َؽؿوك ؿق  شجر بقـفم ثم ال َيدوا ِف أكػسفم حرجًا ِما ـضنقت 

َن ُياقػون عن أمره أن تصقبفم ؿتـنة أو ؿؾقحذر اقذ﴿، وـال  ﴾وَسؾؿوا تسؾق 

 أ.هن.« ﴾َصقبفم عذاب أققم

 (00-620-615/ 2)صفة صالة النيب)
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 ٌٖ املطًِ ًَصّ باتباع  

 أحد أصخاب املراٖب؟

اإلمالالٚم  :ًٌالالٜت  هٛ ادُ اادًالالِؿ مِالالزم بٚتٌالالٚع أحالالد أصالالحٚب ادالالذهالالؾ  مداخِالالٜ:

 أمحد واإلمٚم افنٚؾًل؟

خص واخالر، بالغ مالثالً يُالقن يف شالٗافؽ ادًٖفٜ ختتِػ جدًا بغ ص افنٔخ:

ادًالالالِؿ تَهالالالد اجلٚهالالالؾ افًالالالٚمل، بالالالغ تَهالالالد افًالالالٚمل افالالالدـتقر، يًْالالالل افالالالع اخالالالذ 

ًٚ ٕٕالالالالف افًالالالالٚمل ٓ  صالالالالٓٚدة افالالالالدـتقراة خيتِالالالالػ اجلالالالالقاب، افًالالالالٚمل ٓ يِتالالالالزم مالالالالذهٌ

مالف، أخىالٖ مذهٛ فف، مذهٌف مذهٛ مٍتٔف، ؾٓالق أي ظالٚمل يًالٖفف بّٔقال ظالذ ـال

ِر إِْن ﴿وفٜٔ، هالالق ظٚمالالؾ بَالالقل تًالالٚػ: أو أصالالٚب هالالق مالالٚ ظِٔالالف مًالالٗ ـْ َُٖفقا أَْهالالَؾ افالالذ  َؾْٚشالال

الالالقنَ  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلالتُْؿ  ، أمالالٚ إن ـالالالٚن مالالـ أهالالالؾ افًِالالؿ وًْٕالالالل بٖهالالؾ افًِالالالؿ إٔالالالف [12]النحةةة::﴾ـُ

يًتىٔع أن يٍٓؿ افَران ويٍٓؿ افًْٜ بًّْك: أوًٓ ظْده ظِؿ بٚفٌِٜ افًربٜٔ، هالذا 

ًٚ، وأحٚديالالٞ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم افًِالالؿ بُّْٔالالف أن يٍٓالالؿ افَالالران ؾٓالالاًم صالالحٔح

ـالالذفؽ، ثالالؿ ؾٔالالف ظْالالده ظِالالؿ بٕٚحٚديالالٞ مالالٚ يهالال  مْٓالالٚ ومالالٚ ٓ يهالال ، وظْالالده ظِالالؿ 

 ،ًٚ بٚفْٚشخ وادًْقخ مـ افَران مـ افًْٜ إػ اخره، هذا ٓ عالقز أن يَِالد إمٚمال

فُالالـ إذا ـالالٚن ٓ ظِالالالؿ ظْالالده حْٔئالالالذ حيؼالال هالالق مالالالع افًٚمالالٜ، وينالالالِّف ؿقفالالف تًالالالٚػ: 

َُٖفقا َأْهالالالال ﴿ ـْ َؾْٚشالالالال قنَ َؾ افالالالالذ  الالالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالالُتْؿ ٓ َت ـُ ، وهالالالالذه مهالالالالٌٜٔ افالالالالدهر [12]النحةةةة::﴾ِر إِْن 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

83 

افٔالالالالالالالقم  ٕ الالالالالالالؿ مالالالالالالالٚ يًالالالالالالالتىًٔقن اجتٓالالالالالالالٚد هالالالالالالالٗٓء  ٕ الالالالالالالؿ حيالالالالالالالٚربقن آجتٓالالالالالالالٚد 

وادجتٓديـ وبَٔقفقا بًوٓؿ أفػ رشالٚفٜ شالامهٚ افالمذهٌٔالٜ تٍالرض افالدئْالٜ، 

 أخذت اجلقاب؟

فًالالٚدغ احٍالالظ افَالالران برجالالع يًْالالل: يف حالالٚفتل إٔالالٚ احلّالالد هلل رب ا مداخِالالٜ:

فِتًٍالالر مالالـ خالالالل افتٍٚشالالر ودائالالاًم إذا اختٍِالالٝ يف حُالالؿ وٓ بقالالء ... اإلمالالٚم 

افنالالٚؾًل وٓ ... وإٔالالٚ حََٔالالٜ يًْالالل: أصالالق ف احلُالالؿ افالالع يرتالالٚح فالالف ... ظالالـ هالالذا 

ل أتًٌالالالف هالالالؾ افقالالالء بٔجالالالقز أم ٓ؟ وخٚصالالالٜ مالالالش ظالالالٚر ف ... مالالالش مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ ٌالالالؿِ

ٚحٔالٜ افقالء افالع يرتالٚح فالف ؿٌِالل ... مالـ ٕٚحٔالٜ افتٍُر بٚفًُس إٔٚ بنق ف مالـ ٕ

 افتٍُر ...

هْالالالٚ صالالالًٛ اجلالالالقاب ظالالالـ هالالالذا  ٕٕالالالف إٔالالالٝ بالالالال مٗاخالالالذة هالالالؾ تالالالقؾرت  افنالالالٔخ:

ًٚ؟  افؼوط افع ذـرعٚ فؽ إٍ

 أتٌع مذهٛ أم مٚ أتٌع مذهٛ؟ .... مداخِٜ:

 إذا ظْدك جق ظِّل. افنٔخ:

 مثِام تًر ف ... مداخِٜ:

 بًرؾؽ.مـ افْٚحٜٔ إٔٚ مٚ  افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 صق بًٔرؾْل. افنٔخ:

 .... صٚحٛ تًرؾف؟ مداخِٜ:
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 بًرؾف جٔد. افنٔخ:

 خالص زيف. مداخِٜ:

 زيف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

زيالالف إٔالٝ مالالٚ بٔجالقز تَِالالد مالذهٛ  ٕٕالالف مالٚ بالالٔخع ادالذهٛ، فُالالـ هالالق  افنالٔخ:

بٔنالالالق ف افالالالدفٔؾ مالالالع أي مالالالذهٛ بّٔقالالال ظِٔالالالف ؾالالال٘ذا إٔالالالٝ مثالالالؾ ابْالالالؽ بُٔالالالقن هالالالق 

 مثِؽ.

 .... مداخِٜ:

 ... إوٕٜٓٔ مٚ وٚبىف، وهل ؿقفؽ: إٔٝ مثؾ ابْؽ. افنٔخ:

.... حتالالالك بٔالالالدرس ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ ـِٓالالالٚ حتالالالك ... هالالالذا مالالالذهٛ  مداخِالالالٜ:

 أؾوؾ مـ افثٚ:ي؟

 ... مداخِٜ:

ٔالالػ ٓ. مالالٚ بالالدٕٚ ٕخٚرجالالف بالالدٕٚ ًٕالالتّد مْالالف هالالق ؿالالٚل هالالذه مالالٚ والالٌىٝ ـ افنالالٔخ:

 توٌط بدٕٚ ًٕتّد مْف بًض ...

 مٚ بًر ف. مداخِٜ:

 بس ابْؽ بًٔر ف. افنٔخ:

هق ابْل بتًر ف بٔجقز بْٔل وبْٔف مًٚؾٜ، مش ـؾ صٌِٜ بدي أجلء  مداخِٜ:

ـتالالالٛ ظالالالذ  ...ؿِالالالف: تًالالالٚل خالالالرج هالالالذه ... ابْالالالل ... مالالالـ ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

37 

 إحْٚ ف.

 ضٔٛ. افنٔخ:

... زمـ ترـٔٚ وترـٔٚ ـٕٚٝ ـِٓؿ أحْٚ ف، وافع مش حٍْل يرحؾ  مداخِٜ:

 بالدٕٚ.ظـ 

ضٔٛ. أٓ تدري إٕف ادذهٛ احلٍْل ؾٔف أؿالقال يف ادًالٖفٜ افقاحالدة  افنٔخ:

 مش ؿقل واحد، ؾ٘ذا جٚءك أؿقال مٚذا تًقي؟ ...

 ...مداخِٜ:

 ]مداخالت خالصتٓٚ أن افرجؾ ظْد اخلال ف يٖخذ بام يىّئـ إفٔف ؿٌِف[

ٚػ ضٔٛ، هؾ هذا هق افىريالؼ افالع أمالرك ؾٔالف رب افًالٚدغ؟ ؿالٚل تًال افنٔخ:

ِمْاُلقَن ﴿يف افَران افُريؿ:  ْٗ ْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن   َؾُرد وُه إَِػ اهلل ِ َوافر 
ٍ
ء ََْٚزْظتُْؿ يِف َرْ َؾِْ٘ن َت

ِْوياًل  ـُ َتالاٖل الال ًَ ِخالالِر َذفاِلالَؽ َخالالْرٌ َوأَْح َٔالالْقِم ٔا هلل ِ َواْف وهالالذا افُالالالم يقجالالف فالالؽ  [61]النسةةاء:﴾باِلاٚل

ا يًٍالالؾ ادًالالِؿ دالالٚ بٔنالالق ف احلٍْالالل مٌالالٚذة وإػ اجلٕٚالالٛ اجلالالؿ بٚفتًٌٔالالٜ إٕالالف مالالٚذ

ادذهٛ افقاحد ظْده ثالثٜ أؿقال؟ صق افع يًقي ؾٔٓالٚ؟ هالال إٔالٝ إتَِالٝ مالـ 

ادذهٛ افقاحد افع ؾٔف ثالثالٜ أؿالقال إػ ثالثالٜ مالذاهٛ، افثالثالٜ ادالذاهٛ ؾٔٓالٚ 

ثالثٜ أؿقال، ؾٖخذت افَؤٜ بالام تىّالئـ ًٍٕالؽ بالف صالٚيػ إذا ـالٚن هٔالؽ أوًٓ مالٚ 

ًٚ: شالالق ف  ٔالالؽ مًالالٖفٜ ختالالٚفػ ؾٔٓالالٚ افالالدفٔؾ هالالذا مالالثالً حلالالؿ أصالالٌٝ افًالالْٜ، و ثٕٚٔالال

اجلالالزور يالالَْض افقوالالقء أم ٓ؟ مالالرت ظِٔالالؽ ادًالالٖفٜ ـالالقيس، مالالٚذا تٌْٔالالٝ ؾٔٓالالٚ؟ 

ًٚ ًٕؿ؟  مذهٛ اجلّٓقر ضًٌ

 حلؿ اإلبؾ؟ مداخِٜ:



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

37 

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ًٕؿ يَْض افقوقء. مداخِٜ:

 يَْض افقوقء فٔش؟ افنٔخ:

 ... ¢ـ افرشقل ؾٔف حديٞ ظ مداخِٜ:

 ـقيس هذا احلديٞ إٔٝ يًْل اشتقثَٝ مـ صحتف؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

هذه ادنُِٜ، إٔٚ بَقل هذا مالق مالـ صالٖن تنالُُٔؽ هْالٚ إٔالٝ أصالٌٝ  افنٔخ:

افًالالْٜ، واحلالالديٞ افالالع أشالالٖفؽ ظْالالف هالالالق حالالديٞ صالالحٔ  يف مًالالِؿ مالالـ حالالالديٞ 

ـ حلالق»ؾَٚل:  ¢جٚبر بـ شّرة أن رجالً جٚء إػ افٌْل  ٖ مال ٕتقوال ٚ رشقل اهلل أ م ي

ـ حلالالقم اإلبالالؾ. ؿالاٚل ٖ مالال ٕتقوالال ل: أ ل: إن صالالئتؿ. ؿالاٚل ؿ ؿالاٚل الاْل هالالع يف ل: تقوالاٗلاٌف ل: ٕأ وا. ؿالاٚل

ٓ تهِقا  ـ اإلبؾ ؿٚل:  ًٚض هع يف م ٌْؿ. ؿٚل: صِقا. ؿٚل: ٕأ ٌٚرك اف هذا حديٞ  شم

صالالحٔ ، فُالالـ ادًالالٖفٜ إوػ خٚفٍالالٝ افًالالْٜ ؾٔٓالالٚ  ٕٕالالؽ أخالالذت إٔالالٝ ادًالالٖفٜ 

ًٚ فِحالؼ ـالام يف افهالقرة  مـ ضريؼ مٚ اضّٖٕٝ بف ًٍٕؽ، ًٍٕؽ ؿد تىّئـ أحٕٔٚ

افثٕٜٚٔ، وؿد تىّئـ فٌر احلؼ  ٕن افرشقل ظِٔف افًالم ثٌٝ ظْالف إٔالف ـالٚن يٌَالؾ 

افًٔدة ظٚئنٜ ويَقم إػ افهالة وٓ يتقوٖ، مٚ رأيؽ افتٌَٔؾ ؾٔف صٓقة أم مٚ ؾٔف 

 صٓقة؟

 يٚ صٔخْٚ أذـر بٚفًٌْٜ ف حْٚ ف مرة ذـر إٕف يٌىؾ افقوقء. مداخِٜ:

 ش هق؟أي افنٔخ:

 دس ادرأة. مداخِٜ:
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 إحْٚ ف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٓ. هٗٓء صقاؾًٜ. افنٔخ:

 صقاؾًٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ، ادذاهٛ مثؾ مٚ ذـره إخ هْٚ افهٌٚغ ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ؾٕٚحْالالالالٚ ف مالالالالٚ بٔالالالالَْض افقوالالالالقء، افنالالالالقاؾع بَٔقفالالالالقا بالالالالَْض افقوالالالالقء  افنالالالالٔخ:

ًٚ، ادٚفُٜٔ واحلْٚبِٜ بَٔقفقا  : إن ـٚن بنٓقة إتَض وإٓ ؾال.مىَِ

ًٚ افْقع هذا ادذي. مداخِٜ:  هق ضًٌ

 ـٔػ؟ افنٔخ:

 ادرأة ادرأة إجٌْٜٔ. مداخِٜ:

 ٓ. وفق حالفف  فذفؽ ...  افنٔخ:

اإلمالالٚم افنالالٚؾًل رِض اهلل ظْالالف مالالٚ ـالالٚن ظْالالده احلالالديٞ تٌالالع افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 ؟ يًْل: ـٔػ بْك حُّف إٔف يَْض افقوقء؟¢

افًالالالالٗال افالالالالع وجٓتالالالالف ال وجٓتالالالالف فالالالالؽ، فالالالالٔش خٚفٍالالالالٝ اإلمالالالالٚم  هالالالالذا افنالالالالٔخ:

افنالالٚؾًل وؿِالالٝ: إن ـالالٚن ؾٔالالف صالالٓقة بْٔالالتَض وإٓ ؾالالال، مالالٚ ـالالٚن ظْالالده ظِالالؿ اإلمالالٚم 

افنالالالالٚؾًل؟ فالالالالٔش خٚفٍتالالالالف؟ هالالالالذه ادنالالالالُِٜ، ٕحالالالالـ بًْالالالالٖل شالالالالٗال بْالالالالٚء ظالالالالذ ذاك 

افًٗال فْهؾ إػ اجلقاب ظْف، هؾ تًتَالد إٔالٝ أن اإلمالٚم افنالٚؾًل أحالٚط بُالؾ 
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ًٚ اجلقاب ٓ، بٔؤؼ صقيٜ رء ظِامً  ديٞ ظِالاًم؟ أحٚط بُالؾ حال افًٗال:؟ ضًٌ

ـٌالالرة واشالالًٜ ـثالالر، أن صالالٌرٕٚهٚ  ،اهلل أـالالز شـالالؾ رء» ـالالامن ٓ، مالالع إٔالالف إول

ًٚ، أحٚط بُؾ   ظِاًم؟ رء  ٚم

 ٓ. مداخِٜ:

إذًا: مالالٚ هالالق هالالذا آشالالتٌراب يف افًالالٗال إٕالالف مالالٚ ـالالٚن اإلمالالٚم افنالالٚؾًل  افنالالٔخ:

احلالالالديٞ ٓ يالالالرد هالالالذا افًالالالٗال، فُالالالـ افالالالذي يٌٌْالالالل أن يَالالالٚل يف  مىِالالالع ظالالالذ هالالالذا

ادْٚشالالٌٜ، افالالع بٔخالالٚفػ هالالذا احلالالديٞ خِٔالالف يَالالدم فْالالٚ حجالالٜ أؿالالقى مْالالف، ومالالٚ ؾٔالالف 

ًٚ أـثر مـ حديٞ ـؾ مٚ يُّـ أن يَٚل: احلديٞ والًٔػ أو صالحٔ ،  حجٜ ضًٌ

ؾٓالالذا شالالٗال وارد، فُالالـ ٕٕالالف إٔالالٝ هالالال تهالالقر أن ظْالالدك مالالٗ ر إشالالالمل، ومالالٚ 

ادالالٗ رات مالالٚ صالالٚء اهلل يف اخالالر افزمالالٚن، ويف ادالالٗ ر اإلشالالالمل رء مالالـ  أـثالالر

ه إبٚؤٜ وزيديالٜ وصالًٜٔٔ و.. و.. إربًٜ بٍُْٔٔٚ بدون مٚ ٕحؼ بٖ ـؾ ادذاهٛ

إػ اخالالالره، أربًالالالٜ مالالالذاهٛ، مالالالذاهٛ أهالالالؾ افًالالالْٜ واجلامظالالالٜ، وأثالالالرت مًالالالٖفٜ مالالالـ 

ا ضالالالالرح أحالالالالد ادًالالالالٚئؾ ـالالالالؾ واحالالالالد مالالالالـ هالالالالٗٓء إذا ـالالالالٚن فالالالالٔس مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ إذ

ًٚ وتٌْالالٚه شالالق ف عالالل يَالالقل ادخالالٚفػ  احلالالٚضيـ مالالـ مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ رأيالال

إول فِّذهٛ: إيف اإلمٚم تًٌْٚ مٚ ظْده ظِؿ؟ وراح يَالقم افثالٚ:ي وافثٚفالٞ وـالؾ 

واحالالالالد بٔالالالالدظل ٍٕالالالالس افالالالالدظقى ومالالالالٚ بٔقصالالالالِقا إػ ٕتٔجالالالالٜ دالالالالٚذا؟ ٕن ـالالالالؾ واحالالالالد 

فٜٔ ؾَٓٔالالالٜ وحديثٔالالالٜ متًهالالالٛ دذهٌالالالف، أمالالالٚ فالالالق ـالالالٕٚقا ووالالالًقا ؿقاظالالالد ظِّٔالالالٜ أصالالالق

وتٌْقهالالالالٚ شالالالالقاء واؾَالالالالٝ ادالالالالذهٛ أو مالالالالٚ واؾَالالالالٝ ادالالالالذهٛ امُالالالالـ يتٍَالالالالقا بُالالالالؾ 

شٓقفٜ، فُـ مٚ ؾًِقا هالذا مالع إشالػ مجالٚهر ظِالامء ادًالِّغ افٔالقم ئًنالقن 

ظالالالالالذ هالالالالالذا إشالالالالالٚس مالالالالالـ افتٍالالالالالرق يف افتّالالالالالذهٛ، فالالالالالذفؽ ٕحالالالالالـ َٕالالالالالقل: افتالالالالالديـ 

ٕحالـ َٕالقل: افتَِٔالد أمالر  بٚفتّذهٛ هل افٌدظٜ، وٓ َٕقل: افتَِٔد هق بدظٜ، ٓ.

فتَِٔالالالد هالالالق افٌدظالالالٜ وهالالالق افوالالالالل، ومًْالالالك ذفالالالؽ: أن بٚٓ بالالالد مْالالالف، فُالالالـ افتالالالديـ 
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بجٌٕٚف، أن يَالٚل افنالٔخ  ٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل أظرض وٕٖىادَِد إذا ؿٔؾ فف: ؿ

فِْهٚرى افذيـ ٕالزل يف  اً ؿٚل اإلمٚم خالص هذا ؿِٛ احلََٜٔ افؼظٜٔ، وتَِٔد

َ ﴿حَٓؿ ؿقفف تًٚػ:  ـْ ُدوِن اهلل ِاخت  ٚ ِم ًٚب ٌََٚ ُْؿ أَْرَب ٌََٚرُهْؿ َوُرْه  .[21]التوب::﴾ُذوا أَْح

احلََٜٔ منُِٜ ظقيهالٜ جالدًا  ٕٕالف ـالٚن ادٍالروض ادالذهٛ افًالٍِل يًالتّر 

خالالالر »أثالالالره إػ هالالالذا افزمالالالٚن، ادالالالذهٛ افًالالالٍِل مالالالـ افالالالع بّٔثِالالالف؟ افَالالالرن إول 

الالق ؿ ـ ِي س ؿالالر:ي ثالالؿ افالالذي الاٚل تالالرى ـالالٚن ؾٔالالف ظِالالامء مثالالؾ إئّالالٜ افَالالرن إول يالالٚ  شاْف

إربًٜ أم ٓ؟ بال صؽ ـٚن ؾٔف ظِامء، فُـ مٚ ـٚن ؾٔف مَِديـ قٗٓء افًِالامء، 

ؾٚفقاحالالد ؿالالد يًالالٖل مالالـ يًالالٖفف مالالـ هالالٗٓء افًِالالامء ؾالالام ؾٔالالف يقمئالالذ بُالالري وٓ ؾٔالالف 

ظّالالالري وٓ ؾٔالالالف ظالالالثام:ي وٓ ؾٔالالالف ظِالالالقي وٓ ؾٔالالالف مًالالالًقدي مالالالـ ابالالالـ مًالالالًقد إػ 

ض فف شٗال بًٖٔفف، مرة ثٕٜٚٔ ظرض فالف شالٗال ثالٚ:ي.. ظالٚمل اخره، ؾالن ظٚمل ظر

ثالالٚ:ي بًٔالالٖفف، مالالٚ بَٔالالقل: ٓ. إٔالالٚ ٓ أشالالٖل ؽالالر أبالالق بُالالر، وذاك بَٔالالقل: إٔالالٚ مالالٚ أشالالٖل 

 ؽر ظّر إػ اخره.

هذا افّْط مـ احلٔٚة افًِّٜٔ افع ظٚصقهٚ هٗٓء افًِػ ـٚن ادٍروض إٕف 

ًالٝ هالذه افىريَالٜ مالـ اتٌالٚع يتقارثٓٚ اخلِػ ظالـ افًالِػ، فُالـ مالع إشالػ إَى

ًٚ حٔالالٞ صالالٚر قالالٗٓء  فًِِالالامء دون تًهالالٛ فقاحالالد مالالْٓؿ مالالـ افَالالرن افثالالٚ:ي تَريٌالال

ًٚ وصالالالٚر  إئّالالالٜ إربًالالالٜ أتٌالالالٚع يتًهالالالٛ ـالالالؾ ضٚئٍالالالٜ مالالالْٓؿ إلمالالالٚمٓؿ، ثالالالؿ صالالالٚر ديْالالال

مالالذهٛ، وإٓ يوالالٔع، تًالالر ف فالالٔش بْوالالٔع؟  ٜيالالإٔالالف يتخالالذ أواجالالٛ ظالالذ ـالالؾ مًالالِؿ 

ٖفقهؿ ـالالالٕٚقا هالالالداة ٕالالالقر، ـالالالٕٚقا هالالالؿ افالالالع ٕن هالالالٗٓء ـالالالؾ افًِالالالامء افالالالع ـالالالٕٚقا يًالالال

ؾًل بالده  بٔٓدوا شٌٔؾ اجلٚهِغ، هذه افْقظٜٔ مل تٌَك مٚ بَك ؽر ؾالالن حٍْالل ؾالالن صاٚل

يوىر فًٚمٜ افْٚس إٕف يًٖفقا هٗٓء، بْٔام فق ـٚن ؾٔف جق ظِّل بًٖٔل زيد بًٖٔل بُالر 

ل ظّالالالرو إذا صالالالؽ يف رء بَٔالالالقل فالالالف: مالالاٚل هالالالق افالالالدفٔؾ ايالالاٜل حالالالديٞ إػ ا خالالالره، هالالالذا بًٔالالاٖل

  .مل اإلشالمل مع إشػ إٓ مٚ ٕدرافّْط مٍَقد افٔقم مـ افًٚ

 ( 00:  36: 05/ 138) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايتًفٝل يف األخر َٔ املراٖب

أحًـ اهلل إفٔؽ! يٚ صٔخ عقز فإلًٕٚن ادًِؿ أن يٖخذ بًض امٚ  مداخِٜ:

ًٚ امالالٚ جالالٚء بالالف اإلمالالٚم أبالالق ح ٍْٔالالٜ ومٚفالالؽ و، و، إػ جالالٚء بالالف اإلمالالٚم افنالالٚؾًل وبًوالال

 اخره.

شالالالٗافف إٕالالالف رجالالالؾ مالالالثالً مالالالـ ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ؿالالالد يُالالالقن مذهٌالالالف حٍْالالالل أو  افنالالالٔخ:

صالالالٚؾًل ووجالالالد هالالالذا آخالالالتال ف وهالالالق فالالالٔس أهالالالالً فِسجالالالٔ ، هالالالؾ عالالالقز إذا ـالالالٚن 

 صٚؾًل إٔف يٖخذ مـ احلٍْل أو افًُس؟ أفٔس هُذا شٗافؽ؟

 ًٕؿ... مداخِٜ:

ذا افًالالٗال، فُالالـ ٓ بالالد مالالـ بٔالالٚن أؿالالقل: إٔالالٚ شالالٌؼ اجلالالقاب ظالالـ مثالالؾ هالال افنالالٔخ:

 رء جديد:

أوًٓ: مالالالٚ ابالالالتع بالالالف ادًالالالِّقن مالالالـ تَِٔالالالد ))..إَىالالالٚع..(( أي: إٔالالالف مثالالالؾ هالالالذا 

  .ادجتّع ظٚدًة ؾٔف أحْٚ ف ؾٔف صقاؾًٜ ؿد يُقن ؾٔٓؿ بًض ادقافؽ

 وهٚبٜٔ. مداخِٜ:

 وحْٚبِٜ. افنٔخ:

 وهٚبٜٔ؟ مداخِٜ:
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  ال حيتٚج إػ بحٞ ؾٚحٍظ هذا مٚ ؾٔف وهٚبٜٔ يف افدٕٔٚ وهذا اشّ افنٔخ:

 افٍِظ إن صئٝ اجلقاب ظِٔف.

 جزاك اهلل خر!  مداخِٜ:

ثالثالالٜ مالالذاهٛ أو أربالالع مالالذاهٛ عتًّالالقا ٕالالٚس ـالالؾ واحالالد فالالف مالالذهٛ،  افنالالٔخ:

هالالذا فالالٔس مالالـ اإلشالالالم يف رء ٕٕالالف يف زمالالـ افهالالحٚبٜ بًالالد وؾالالٚة افرشالالقل ظِٔالالف 

حْالالالٚ افالالالع ًٕالالالّٔٓؿ خٍِالالالٚء افًالالالالم، ـالالالٚن ؾٔالالالف أئّالالالٜ أربًالالالٜ، مالالالـ إئّالالالٜ إربًالالالٜ؟ ا

أربًالالالالٜ، هالالالالؿ اخلٍِالالالالٚء افراصالالالالديـ، وهالالالالؿ بالالالالال صالالالالؽ بًالالالالد رشالالالالقل اهلل أظِالالالالؿ افْالالالالٚس 

أمجًالالالالغ، وافهالالالالحٚبٜ بالالالالالٕٚفق ف ادٗفٍالالالالٜ، ومالالالالالـ بًالالالالدهؿ افتالالالالالٚبًغ افالالالالع أدرـالالالالالقا 

ك بًوالالٓؿ هالالٗٓء اخلٍِالالٚء إربًالالٜ، مالالٚ ـالالٚن هْالالٚك أصالالخٚص مثالالؾ رافهالالحٚبٜ، وأد

ٚبالالؾ هالالذا يَقفالالقا ٕحالالـ ظّالالريغ، أن يَقفالالقا ٕحالالـ بُالالريغ، وٓ يف أصالالخٚص مَ

وٓ يف أصالالخٚص يَقفالالقا ٕحالالـ ظثامٕالالغ، وٓ يف أصالالخٚص يَقفالالقا ٕحالالـ ظِالالقيغ، 

ـٔػ ظٚش هٗٓء اجلامهر إفق ف ادٗفٍٜ بدون مذهٛ مًغ، هُذا ٕحالـ ٓ 

فتٚرخئالٜ بد مٚ ًٕٔش، يُّـ يؤؼ ظَؾ بًالض افْالٚس أن يالدرـقا هالذه احلََٔالٜ ا

يف بُالالالري وظّالالالري وظالالالثام:ي وظِالالالقي، إذًا  إٔالالالف مالالالٚ افتالالالل ٓ تٌَالالالؾ اجلالالالدل، وهالالالل

ـْ ﴿هالالٗٓء ـٔالالػ ـالالٕٚقا يتًٌالالدوا اهلل ظالالز وجالالؾ، ظالالذ ؿٚظالالدة  َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ِر إِْن َؾْٚشالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت  .[12]النح::﴾ـُ

رجالؾ وؿًالالٝ فالالف واؿًالالٜ تٔنالال فالالف أبالالق بُالالر بًٔالٖفف مالالٚ تٔنالال فالالف، تٔنالال فالالف ظّالالر، مالالٚ 

نالال فالالف ابالالـ مًالالًقد، ابالالـ ظّالالر، أبالالق هريالالرة تٔنالال فقاحالالد مالالـ اخلٍِالالٚء افراصالالديـ، تٔ

َؾ ﴿إػ اخالالالالالالرة، يًْالالالالالالالل يًالالالالالالالٖل أهالالالالالالالؾ افًِالالالالالالالؿ ٕن هُالالالالالالالذا ربْالالالالالالالٚ أمالالالالالالالر  َُٖفقا َأْهالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالال

رِ  ـْ ، ظالثامن، ظالع، إػ اخالرة، عالٛ ظّربُر، أبٚ ، مٚ ؿٚل اشٖفقا [12]النح::﴾افذ 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

38 

افتالالٚريخ أن ئًالالد ًٍٕالالف، ؾٌَالالٚء ادًالالِّغ بًالالد زمالالـ افَالالرون افثالثالالٜ ـالالؾ ضٚئٍالالٜ قالالٚ 

م ظالالذ مالالٚ ؿِْالالٚ حٍْالالل صالالٚؾًل مالالٚفُل حْالالٌع، هالالذا ٓ عالالقز أن يٌَالالك هُالالذا إمالالٚ

ادًالالالالالالِّقن، إذا عالالالالالالٛ أن يًالالالالالالقدوا شالالالالالالرعؿ إوػ، ـٔالالالالالالػ ـالالالالالالٚن افًالالالالالالِػ مالالالالالالع 

افهالالالحٚبٜ؟ هُالالالذا اخلِالالالػ عالالالٛ أن يُقٕالالالقا مالالالع افًِالالالامء، إٔالالالٝ إذا ظرؾالالالٝ هالالالذه 

احلََٔالالٜ ريالال  حٚفالالؽ إن ـْالالٝ صالالٚؾًل مالالـ ؿقفالالؽ إٔالالٚ صالالٚؾًل، أو إن ـْالالٝ حٍْالالل 

فؽ إٔؽ تَقل إٔٚ حٍْل، وظذ ذفؽ ؾَس، دالٚ تالري  حٚفالؽ مالـ افًْالٌٜ ري  حٚ

َُٖفقا ﴿ؽر ادؼوظٜ حْٔئذ شتجد ًٍٕالؽ مْالدؾع إػ افًّالؾ بٚٔيالٜ افًالٚبَٜ، َؾٚشاْل

ـْ  قنَ َأْهَؾ افذ  اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ، تًالٖل افًالٚمل افالذي تثالؼ بالف، مالٚ تٔنال [12]النحة::﴾ِر إِْن 

، يًْالالل: افتالالٚريخ ئًالالد ًٍٕالالف ٓزم ٕحالالـ فالالؽ هالالذا، يتٔنالال فالالؽ واحالالد ثالالٚ:ي وهُالالذا

َٕالالقل أن ًٕالالٔش ضريالالؼ افًالالِػ إول، ٓ ٕتًّالالؽ بّالالذهٛ صالالخص مًالالغ، ٕن 

افهحٚبٜ وافتٚبًغ مٚ  ًُقا بّذهٛ إمٚم مًغ وإٕام أي ظٚمل يتٔن فالف يًالٖفف 

، هالذا هالق وذفؽ يتًٌد اهلل بف ويُقن بريء افذمٜ ظْالد اهلل، شالقاًء أصالٚب أم أخىالٖ

 جقاب شٗافؽ.

 أجالالالردٖٕالالالٝ أن ـالالالام هالالالق واؿالالالع، إٔالالالٝ واهلل صالالالٚؾًل، يًْل:إٔالالالٚ مالالالٚ اؿالالالدر أن ؾ

مالالٚ ظٚصالالقا ظِٔالالف شالالْغ ضقيِالالٜ، ٕن هالالذا إرث ورثالالقه مالالـ ابالالٚئٓؿ  ظالالـ افْالالٚس ظٚمالالٜ

ريالالد ـٔالالػ يهالالر؟ يهالالر بٚفتقظٔالالٜ افهالالحٔحٜ، بتٌْٔالالف جوأجالالدادهؿ، فُالالـ هالالذا افت

أو حٍْالالل أو  افْالالٚس وإرجالالٚظٓؿ إػ إصالالؾ، ؾٖٕالالٚ مالالثالً مالالٚ أشالالتىٔع إٔالالٝ صالالٚؾًل

ـْ ﴿ؽر ذفؽ أن أخًِؽ مـ ـقٕؽ حٍْل وتهر:  َُٖفقا َأْهَؾ افالذ  ْاْلُتْؿ ٓ َؾْٚش ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ  ذا يُّـ، فذفؽ شٖؾسض إٔٚ ...ه [12]النح::﴾َت

إٔالالٝ مالالثالً صالالٚؾًل ومالالذهٌؽ افالالع ظنالالٝ ظِٔالالف إمالالٚ بدراشالالٜ خٚصالالٜ ظالالذ صالالٔخ 
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س امرأيت أو ....... أو صٚؾًل أو شًّٝ، شٖفٝ إٔٚ صٚؾًل وإٔٚ موىر أن أد

 مٚ صٚبف ذفؽ، وإٔٚ ظذ ووقء يْتَض افقوقء وإٓ ٓ؟ هذا إٔٝ صٚؾًل.

أو إٔالالالٝ حٍْالالالل مالالالثالً تقوالالالٖت وخالالالرج مْالالالؽ دم، ـالالالام شالالالًّٝ مالالالـ صالالالٔخ مالالالـ 

 مذهٛ يَقل فؽ خروج افدم يَْض افقوقء وفق ـٚن ؿِٔالً.

ضٔالالٛ فالالق رجًْالالٚ إػ افٍروالالٜٔ إوػ إٔالالٝ صالالٚؾًل ادالالذهٛ عالالقز تقوالالٔ  

افؽ عقز إٔٝ صٚؾًل ادذهٛ تٖخذ بّذهٛ أيب حٍْٔالٜ يف ادًالٖفٜ هالذه، شٗ

هذه تتًالرض ؾٔٓالٚ فِّالس افًْالٚء وإٔالٝ ظالذ ووالقء مالـ أجالؾ أن ختِالص حٚفالؽ 

 مـ ادنُِٜ هذه، ـِام داظٌٝ زوجتؽ أو ٓ ظٌتٓٚ وإػ اخره.

 ... مداخِٜ:

 ك وإٓ ٓ، تالؿل ًٍٕؽ مٚفٝ إػ أيـ؟ؤًٕؿ. ؾْٔتَض ووق افنٔخ:

 احلٍْل. ٜ:مداخِ

 ادذهٛ احلٍْل. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

افهالالالالالالالالالالقرة افثٕٚٔالالالالالالالالالالٜ: إن إٔالالالالالالالالالالٝ حٍْالالالالالالالالالالل، إٔالالالالالالالالالالٝ صالالالالالالالالالالٌٚل ظالالالالالالالالالالامل إػ  افنالالالالالالالالالالٔخ:

اخره،))...إَىالالالالالالٚع...(( مًالالالالالالرض دالالالالالالٚذا؟ تْجالالالالالالرح، تنالالالالالالق ف ًٍٕالالالالالالؽ بتّٔالالالالالالؾ أو 

تتًالالٚهؾ ظالالذ إؿالالؾ مالالٚ عالالقز إٔالالٚ اخالالذ بالالرأي اإلمالالٚم افنالالٚؾًل يَالالقل: إن افالالدم مالالٚ 

 .يَْض افقوقء وفق ـٚن أ ٚراً 

عالالالالقز، إذا ـْالالالالٝ ٓ ٓ ااجلالالالالقاب أن هالالالالذا شالالالالٗافؽ إٔالالالالٝ، اجلالالالالقاب عالالالالقز و
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ظٚيش حٍْل دٚذا تًِؽ مًٖفتؽ هذه  ٕٕف هذاك أظجٌؽ فًٍْؽ أـثر، وذاك 

إٔٝ ظٚيش صٚؾًل دالٚذا ترـالٝ مًالٖفٜ إمٚمالؽ يف هالذه ادًالٖفٜ وأخالذت اإلمالٚم 

 افثٚ:ي  ٕٕف أظجٌتؽ أـثر.

افالالالع صالالالدة، دالالالذهٛ ؾٔالالالف ينالالال وؾٔالالالف إذًا هبالالالذه افىريَالالالٜ صالالالٚر مالالالذهٌؽ هالالالقاك، ا

ٓ يَالالالقل فالالالؽ مالالالثالً تقوالالالٖ مالالالـ دالالالس ادالالالرأة ؾٔالالالف صالالالدة بٚفًْالالالٌٜ دالالالـ؟ افالالالع يَالالالقل 

ًٚ، إذاً َ صالالٚر افالالديـ يف تتقوالالٖ وفالالق ؿٌِتٓالالٚ وفالالق ...  ٓ تتقوالالٖ، وافًُالالس ذفالالؽ  ٚمالال

صالٚر هالقى، إذًا  .افهقرة هذه صٚر هقى، مالٚ هالق افالديـ جالٚء هُالذا، ٓ، افالديـ..

 ذًا أظىٔتؽ اجلقاب ظذ صقرتغ.هذا ٓ عقز، إٔٚ إ

افهقرة إخرة وهل تًٚفٟ واؿالع افْالٚس افالع هالذا حٍْالل وهالذا صالٚؾًل إػ 

اخره، مٚ عقز إٕف يًِّقا هذا افًّؾ  ٕن هذا هؿ افًِامء إًٍٔٓؿ يَقفقا: هالذا 

ٕالالالالٚبع مالالالالـ افتٍِٔالالالالؼ، تٍِٔالالالالؼ بالالالالغ مالالالالذهٌغ، دالالالالٚذا؟ فتتٌالالالالع افالالالالرخص، هالالالالذا اجلالالالالقاب 

 إخر.

ربالط آ تربط حٚفؽ إٔٝ بنٚؾًل أو حٍْل إػ اخره، فُـ  اجلقاب إول:

ـْ ﴿حٚفالالالالالالؽ بٚدالالالالالالذهٛ افَالالالالالالرا:ي، مالالالالالالٚت هالالالالالالق؟  َؾ افالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالال ْاْلالالالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالالالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾َت

إذًا افهالالقرة هالالذه بًالالض إخقإْالالٚ بالالال صالالؽ ظٚينالالْٔٓٚ، يًْالالل: هالالؿ يىٌَالالقا هالالالذه 

يًٍالالؾ مجالالٚهر افْالالٚس افٔالالقم  ٕٕالالف أيالالٜ ومالالٚ يِتزمالالقا مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ ـالالام 

ؾّٓالالقا أن ذع اهلل مالالٚ ـِالالػ ظٌالالٚد اهلل أن يتًّالالُقا ب٘مالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ، فالالق 

ًٚ ـٚن إوفقن  ًُقا بٖبق بُر وظّر وظثامن وظع.  ـٚن هذا ذظ
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أربًٜ مَٚبؾ مٚذا؟ أربًٜ، أهيام أؾوؾ، ٓ صؽ خٍِٚء افراصديـ أؾوالؾ، ؾال٘ذا 

بًالالدهؿ ودالـ هالؿ أظِالالؿ مالْٓؿ، ؾالٖوػ وأوػ ؽالالرهؿ  ـالٚن هالؿ مالٚ ـالالٕٚقا أئّالٜ دالـ

امالالـ هالالؿ دو الالؿ ٓ يٌٌْالالل أن عًِالالقا أئّالالٜ يتًٌالالقن دون إئّالالٜ أخالالريـ، وإٕالالام 

ـْ ﴿ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ  .[12]النح::﴾ِر إِْن 

مالالٚ هالالق افٍالالٚرق بالالغ ادْٓجالالغ وافىالالريَتغ، افٍالالرق إٕالالؽ إٔالالٝ إذا ؾروالالْٚ ؾًالالالً 

ْاْلالالالالالالالالالالُتْؿ ٓ ﴿ًْالالالالالالالالالالالٝ هبالالالالالالالالالالالذا ادالالالالالالالالالالالْٟٓ افَالالالالالالالالالالالرا:ي، ؿتا ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالالالالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالالالالال

 ًْ قنَ َت الالالال ُّ ، بىِالالالالٝ تَالالالالقل: إٔالالالالٚ حٍْالالالالل، صالالالالٚؾًل، إٔالالالالٚ يالالالالٚ مجٚظالالالالٜ أريالالالالد [12]النحةةةة::﴾َِ

، تقوالالالالٖت خالالالالرج مْالالالالؽ دم ¢عالالالالدو:ي فؼالالالالع اهلل، ـتالالالالٚب اهلل وشالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

ل: بٚفُتالٚب وافًالْٜ، رحٝ إػ ظْد هذا افًٚمل افع مش ظٚمؾ ظٚمل، ظٚمل، يًْال

ك وإٔٝ واثالؼ ؤإٔٚ تقوٖت خرج مْل دم، إذا أؾتٚك بٖٕف مٚ يْتَض ووق فف ؿِٝ

أخالالالذت إٔالالالٝ بَقفالالالف  ¢دظالالالؿ ؾتالالالقاه بحالالالديٞ ظالالالـ رشالالالقل اهلل إذا بًِّالالالف وبخٚصالالالٜ 

 ؾٖٕٝ يًْل: ضٌَٝ أيٜ افُريّٜ.

ـالالذفؽ دالالٚ وؿًالالٝ مًالالؽ ؿوالالٜٔ أخالالرى فٍْسوالالٓٚ أن ظُالالس هالالذه، إٔالالٝ يالالقم 

ًٚ مالٚ هالالق مثالالؾ دظقتْالٚ افٔالالقم، حلّْالالٚ ـالٚن حلالالؿ والالٚ:ي مالـ إيالالٚم ُدظٔالٝ  ،دظالالقة ضًٌالال

 فُـ دظٔٝ إػ حلؿ مٚذا؟

 اجلّؾ. مداخِٜ:

إٔالالف مالالـ أـالالؾ حلالالؿ »اجلّالالؾ، وـْالالٝ شالالًّٝ إٔالالٝ إٔالالف يف ؿالالقل يَالالقل:  افنالالٔخ:

ًٚ صالحٔ  يالٚ صالٔخ إٕالف إذا واحالد  شجزور ؾِٔتقوٖ شٖفٝ واحد مالـ أهالؾ افًِالؿ حَال

ًٕالالؿ. ٓزم يتقوالالٖ، هالالقن بَالالل إٔالالٝ مالالٚ أـالالؾ حلالالؿ جالالزور ٓزم يتقوالالٖ؟ يَالالقل فالالؽ: 
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، جمرد مٚ إٔٚ اـؾ حلؿ صدةترجع إػ مذهٌؽ افَديؿ تتٌع اققى واهلل هذه ؾٔٓٚ 

ٓزم أتقوالالالٖ، ٓزم تتٌالالالع هالالالذا افرجالالالؾ، ٕٕالالالف دالالالٚ أؾتالالالٚك إن خالالالروج افالالالدم مالالالٚ يالالالَْض 

افقوقء اتًٌتف، دٚ أؾتالٚك إٕالف أـالؾ حلالؿ اجلّالؾ يالَْض افقوالقء مالٚ تتًٌالف، رجًْالٚ 

ٜ وهالالل اتٌالالٚع اقالالقى، ؾالال٘ذا ادًالالِؿ  الالرد ظالالـ اتٌالالٚع اقالالقى واتٌالالع فالالٍْس ادنالالُِ

، هالالالق مالالالش ظالالالٚمل فُالالالـ يًالالالٖل أهالالالؾ افًِالالالؿ ؾالالال٘ذا ¢ـتالالالٚب اهلل وحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

أؾتقه بًْٚء ظذ هذيـ ادهدريـ: افُتٚب وافًْٜ ؾٚفًٚئؾ ظّؾ واجٌف وادٍتل 

ف ئالظّؾ واجٌف، إن أخىٖ ؾالال يتحّالؾ افًالٚئؾ وزر خىئالف وفالف أن يتحّالؾ وزر خى

ًٚ يف اإلؾتالٚء يًْالل: خالٚئػ رب افًالٚدغ وأؾتالٚه بالدون مالٚذا؟ اتٌالٚع  إذا ـٚن خمِهال

ًٚ يرـالالٛ ـالالذفؽ  ًٚ افًالالٚئِغ، أحٕٔٚالال اقالالقى  ٕٕالالف احلََٔالالٜ اقالالقى مالالش يرـالالٛ أحٕٔٚالال

ادًالالئقفغ. إٔالالٚ يف بًالالض ـتالالٛ ادتالالٖخريـ ٕالالص سيالال  مالالع إشالالػ افنالالديد يف 

اشالالالتٍتْٔٚ ؾتالالالقى ؾٍتقإالالالٚ بًالالالض ادالالالذاهٛ ادتًٌالالالٜ افٔالالالقم يَالالالقل: ٕحالالالـ إذا شالالالئِْٚ و

تُالالقن حًالالٛ افالالدرهؿ وافالالديْٚر، افالالع يًىْٔالالٚ مالالٚ يًجٌْالالٚ ٍٕتٔالالف بٚفرخهالالٜ افالالع مالالٚ 

، ؾٔجالٛ ظالذ هالٗٓء وهالٗٓء ...يًىْٔٚ مٚ يًجٌْٚ ٍٕتٔف بٚفًزيّٜ، ظرؾٝ ـٔالػ؟ 

ول ٗأن يتَالالقا اهلل يف أشالالئِتٓؿ وأجالالقبتٓؿ وحْٔئالالذ إذا شالالٚروا هالالذه ادًالالرة ؾٚدًالال

مـ اهلل وفق ـٚن هْٚك خىٖ ؾٚخلىٖ هْٚ مٌٍقر فَقفف  وافًٚئؾ ـالمهٚ ظذ هدى

ؾِالف أجالران وإن أخىالٖ ؾِالف أجالر إذا حُؿ احلٚـؿ ؾٚجتٓالد ؾٖصالٚب »ظِٔف افًالم: 

ٓالالالؿ م أن ادًالالالِّغ عالالالٛ أن يًالالالقدوا بُِ،  ٚيالالالٜ ادىالالالٚ ف يف هالالالذا افُالالالالشواحالالالد

بجامظالالالتٓؿ ـِٓالالالٚ إػ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف ادًالالالِّقن إوفالالالقن، مالالالٚ يف مالالالذاهٛ وإٕالالالام 

ؿالالٚل اهلل ؿالالٚل رشالالقل اهلل، حْٔئالالذ شالالتجد افًِالالامء افالالذيـ يٍتقٕالالؽ مالالـ ؿالالٚل  ادالالذهٛ

اهلل، ؿالٚل رشالقل اهلل، أمالالٚ أن ٕالٚدر جالالدًا جالدًا جالالدًا أن يٍتٔالؽ ادًالالتٍتك بْالًٚء ظالالذ 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

707 

ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل، بَٔقل فؽ صق مذهٌؽ صٚؾًل دًٝ زوجتؽ إتَض 

ٔ  مٚ فالزم رء ك صحؤووقءك، إذا إٔٝ ؿِٝ فف حٍْل يَقل فؽ حٍْل ووق

اه، يف ادًٖفٜ ؿقٓن: مٚ ؾٔف يف اإلشالم يف ادًٖفٜ ؿقٓن، يف بًض ادْتّغ 

إػ افًِالؿ يف ادًالٖفٜ ؿقٓن..وهالذه ُٕتالٜ ٕحالـ ٕروهيالٚ فُالؿ مالـ بالالد افنالٚم مالالـ 

شقريٚ وبذفؽ ٕختؿ اجلًِٜ افذي ئًّٓٚ بًض افْٚس جٚؾٜ، ـِٓٚ ظِؿ، مالٚ ؾٔالف 

 راح ْٕٓٔٓٚ بُْتٜ.وحؽ، مٚ ؾٔف ؿَٜٓٓ إػ اخره، ؾ

ن أحالالد ادٍتالالغ ؿالالدر فالالف أن خيالالرج مالالـ بِالالده إمالالٚ حلالالٟ أو ظّالالرة أو أي أزظّالالقا 

شٍر ؾخذ مُٚن اإلؾتٚء ؾَٚل ٕبٔف: اخٍِْل مالـ بًالدي، أبالقه درويالش ابْالف ظالٚمل 

 ؟إٔالٚ رجالؾ جٚهالؾ ،ؿٚل فف إب يٚ إبْل ـٔالػ تَالقل: إٔالٚ أخِالػ مالـ بًالدك ،مٍتل

حٚفالؽ فٌٔالْام إٔالٚ أرجالع، ؿالٚل فالف: تٍوالؾ،  ؿٚل فف: إٔٚ أظىٔالؽ ضريَالٜ يًْالل  قال

: يف ادًالٖفٜ ؿالقٓن: ٓ تٌالٝ يف ؿالؾ فالفؿٚل فف: ـِام جٚءك شٚئؾ وشٖفؽ شالٗال 

 ادقوقع، يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

مالالثالً: إمثِالالٜ افالالع شالالٌَٝ جالالٚء واحالالد ؿالالٚل فالالؽ: يالالٚ ؾوالالِٜٔ افنالالٔخ! إٔالالٚ دًالالٝ 

دًالالٖفٜ زوجتالالل وـْالالٝ متقوالالئ عالالقز ٕهالالع بالالدون ووالالقء وإٓ ٓ؟ ؿالالؾ فالالف يف ا

ؿقٓن، ؿقل: يَالقل: ٓزم تتقوالٖ وؿالقل يَالقل: مالٚ ٓزم تتقوالٖ، عالل فالؽ واحالد 

مالثالً تزوجالٝ  ادالرأةيَقل فالؽ: إٔالٚ يالٚ ؾوالِٜٔ افنالٔخ إٔالٚ تزوجالٝ بالدون إذن وال 

بالالالالدون إذن أبقهالالالالٚ إٔالالالالٝ تٍتٔٓالالالالٚ بتَققالالالالٚ يف ادًالالالالٖفٜ ؿالالالالقٓن: ؿالالالالقل إن هالالالالذا ُٕالالالالٚح 

 صحٔ  وؿقل: إن هذا ُٕٚح ؽر صحٔ .

يًْالالالل افقافالالالد اجلٚهالالالؾ، هبالالالذا: إشالالالِقب افالالالع ؿدمالالالف ادٍتالالالل  وهُالالالذا اضّالالالٖن

افًٚمل إػ أبٔف اجلٚهؾ، وراح يف شٌِٔف وجِس إب اجلٚهؾ مَالٚم ابْالف ادٍتالل 
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وبالالدأت افْالالٚس وـٚفًالالٚدة ادٍتالالل وـالالؾ مالالٚ جالالٚء شالالٗال ـالالام ظِّالالف ابْالالف يف ادًالالٖفٜ 

واحالالد بالالس فٍِّتالالل إمالالٚ مٌالٚذة أو بقاشالالىٜ  ؿالقٓن، إتٌالالف أحالالد إذـٔالالٚ هْالٚك وؿالالٚل

 هق درويش يًْل، مـ ؾوِؽ اشٖل ال افنٔخ ؿؾ فف: أيف اهلل صؽ؟

ًٕالٖل  ادًالٖفٜ ؿالقٓن، يٚ شٔدي افنٔخ ظْدي شٗال، أيف اهلل صؽ؟ ؿٚل: يف

 اهلل ظز وجؾ.إٔف خيِهْٚ مـ هذه ادنٚـؾ بٚفرجقع إػ افُتٚب وافًْٜ.

 ( 00:  29: 15/   176) اهلدى والنور / 
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 يديٌٝ ٌٖ جيٛش تسى ايعٌُ با

 يكٍٛ إَاّ؟

هٚي ظـ بًض افًقام، ]...[ إٔٚ صالق ؿِالٝ فالف، ؿِالٝ فالف واهللِ إٔالٚ زدالٜ  افًٚئؾ:

يف افنالالٌالت هٚيالالف، وؿالالٝ مالالٚ بًالالّع يَالالقل ومًالالف احلالالديٞ، إذا بٌَالالؾ بّخالالل هالالذا 

صق رأيالؽ  ،بآخذه، مٚ بٖضِع يزظِقا أبق حٍْٜٔ يزظِقا افنٚؾًل يزظِقا ـذا وـذا

متالك  ،ٖخالذوا ؾُالرة ظْالل أ:ي وهالٚيب وـالذا وـالذاهبذي افًٍٍِٜ تًٌل، منٚن مٚ بٔ

 مٚ بًدت ظـ ادذهٌٜٔ؟

 إفٌٚ:ي: هل مِٔحٜ بس ظٌٚرتؽ خىٖ !

 هٚي إخرإٜٔ ؟ افًٚئؾ:

 ظٔد افُالم ]...[ ،إفٌٚ:ي: إخرإٜٔ أو إوٕٜٓٔ

ومًالالالف  ،ضًٌالالالٚ تًْالالالل مالالالثالً  ،أظْالالالل ؿقفالالالؽ إٔالالالف إذا جالالالٚء:ي افَالالالقل ظالالالـ أيب حٍْٔالالالٜ

َٕؽ احلديٞ مع ؿقل أيب حٍْٜٔ،  ،و ؿٌِف ظَع ،حديٞ هذا افع بىّٖن فف، ؾَر

وجالالف اخلىالالٖ أن ادًالالِؿ إذا جالالٚءه احلالالديٞ  ،هالالذا خىالالٖ ،وتًٌالالرك : وؿٌِالالف ظَالالع

قَك ؾاِلالٔاَم ﴿ؾَالالط ؾٚفقاجالالٛ ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  الال ُّ  ُ ِمْاُلالقَن َحت الالك حُيَ ْٗ َٓ ُي الالَؽ  اَل َوَرب  َؾالال

 ِٓ الالالالالالالال ًِ ٍُ ْٕ َٓ َعِالالالالالالالالُدوا يِف َأ ْؿ ُثالالالالالالالالؿ   ُٓ َجَر َبْٔالالالالالالالالَْ قا َصالالالالالالالال ُّ  ِ الالالالالالالال ًَ َٝ َوُي ْٔ الالالالالالاٚل َؿَوالالالالالالالال ٚ اِم ال ْؿ َحَرًجالالالالالالالال

ِِٔاًم  الال ًْ افقاجالالٛ ـالالام هالالق مًِالالقم بٚفًْالالٌٜ فًِّالالِؿ، إٔالالف حٔالالْام يٖتٔالالف  ،:النسةةاء[56]﴾َت
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أن يًِؿ تًِٔاًم، وفالٔس ينالسط ؾٔالف يقاؾالؼ ظَِالف، ؾال٘ذا  احلديٞ ظـ افرشقل 

فُالـ داّلٚ  ،جٚءه احلديٞ ومًف ؿقل إمٚم ؾٓذا يُّالـ أن يَالٚل إٕالف: ٕالقر ظالذ ٕالقر

فالق  ،اؿسن احلديٞ مع ؿقل أيب حٍْٔالٜ مل عالز فًِّالِؿ أن يَالقل: إذا ؿٌِالف ظَالع

ظالالالالـ أي ظالالالالٚمل مالالالالـ ظِالالالالامء  جالالالالٚء افَالالالالقل مًالالالالرًا ؽالالالالر مَالالالالرون بحالالالالديٞ افرشالالالالقل 

ادًِّغ، وؿٚل واهلل إذا ؿٌِف ظَع ؿٌِتف إٔٚ، هذا يًْل يُّـ أن يَٚل ٕٕف هالذا 

ٕالٚ بٚحلالديٞ ثالؿ ًٕٚمِالف ـالام فٔس ـالم ادًهقم، أمٚ أن يٖيت افَقل فإلمالٚم مَرو

فالالق ـالالٚن ؿالالقل اإلمالالٚم ؽالالر مَالالرون فِحالالديٞ وًٕروالالف ظالالذ ظَِْالالٚ، ؾالال٘ن واؾَالالف ؿٌِْالالٚ 

 ىٖ.اخلوإٓ رؾوْٚ، هْٚ يُّـ 

وـثالالرًا جالالدًا، ـالالام ذـرٕالالٚ  ،وهالالذا مالالـ أخىالالٚء إفٍالالٚظ افتالالل ٕدٕالالدن حققالالٚ ـثالالراً 

ًٚ بٚفًْالالٌٜ خلىالالٖ )مثالالقاُه إخالر( ادٔالالٝ إٔالالف  ٓ صالالؽ أن ادًالالِؿ دالالٚ يَالقل ظالالـ ،إٍال

َالالؾ إػ مثالالقاه إخالالر ٓ يًْالالل إٔالالف يُْالالر افًٌالالٞ وافْنالالقر، وإٕالالام هالالذا جالالٚء مالالـ  ،ُٕ

افتَِٔالالد ـالالام ذـرٕالالٚ، وافٌٍِالالٜ ظالالـ أن هالالذه افًٌالالٚرة ؿالالٚسة ظالالـ افتًٌالالر ظالالـ ظَٔالالدة 

بالالٖن افَالالز هالالق مرحِالالٜ مالالـ مراحالالؾ احلٔالالٚة، وإٔالالف بالالرزخ بالالغ احلٔالالٚة افالالدٕٔٚ  ،ادًالالِؿ

 .افٍٕٜٚٔ واحلٔٚة إخرى افٌٚؿٜٔ

ـذفؽ يَع افْٚس يف ـثر مالـ إحٔالٚن يف أخىالٚء فٍئالٜ ٓ تًالز ظالـ افًَٔالدة 

افُٚمْالالالٜ وادًالالالتَرة يف افهالالالدر، ٓ يُّالالالـ مالالالثالً فًِّالالالِؿ افهالالالحٔ  اإلشالالالالم أن 

يَالالالقل وإن ـالالالٚن هالالالذا ؿالالالد يَقفالالالف بًالالالض ادْحالالالرؾغ، فالالالذفؽ ؿِْالالالٚ ٓ يُّالالالـ بٚفًْالالالٌٜ 

بًَالالع ؿٌِالالٝ، وإٓ واهلل إذا جالالٚء احلالالديٞ وؿٌِتالالف »فًِّالالِؿ افهالالحٔ  اإلشالالالم، 

ٓ يُّـ فًِِّؿ أن يَقل هذا افُالالم، وإن ـالٚن بًالض ادْحالرؾغ ظالـ  شرؾوتف

ًٚ ظالالـ  ًٚ مقوالالقظ ْٜ ؿالالد يَقفالالقن مثالالؾ هالالذا افُالالالم، بالالؾ ويالالروون يف ذفالالؽ حالالديث الال  ً اف
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ًٚ فَِالران ؾخالذوا بالف إذا جٚءـؿ » :  -ظِِٔف افهالُة وافًالم–افٌْل  احلالديٞ مقاؾَال

ًٚ فَِالالران ؾخالالذوا بالالف شالالقاٌء ؿُِتالالف أو مل إذا جالالٚءـؿ احلالال»أو  شوإٓ ؾالالدظقه ديٞ مقاؾَالال

مـ هْٚ تٖثر افُثرون مـ افْالٚس خٚصالٜ مالـ ادثٍَالغ افًكاليغ، ؾٖخالذوا  ،شأؿِف

ئًَالالالالقن إحٚديالالالالٞ افٌْقيالالالالٜ بًَالالالالققؿ، ؾالالالالام واؾالالالالؼ ظَالالالالققؿ ؿٌِالالالالقه، ومالالالالٚ خٚفٍٓالالالالٚ 

رؾوالالقه، هالالذا بالالال صالالؽ إٕحالالرا ف خىالالر ظالالـ اإلشالالالم ؿالالد ٓ يًالالِؿ هالالذا ادْحالالر ف 

ُٝ ظـ أن خي ْال ـُ رج مـ ديـ اإلشالم، ـام خترج افنًرة مـ افًجغ، هذا افالذي 

 أٓحيف يف هذه افُِّٜ.

هْٚك إٔف فالق ـالٚن افتًٌالر تًٌالل )إذا ـالٚن واؾالؼ رأي أبالق حٍْٔالٜ مالثالً أو  افًٚئؾ:

 اإلمٚم افنٚؾًل(

 إفٌٚ:ي: هق ـذفؽ

 )احلديٞ ؾٖٕٚ صٚؾًل( هٔؽ ـٚن أص  ؟ افًٚئؾ:

ًٚ إفٌٚ:ي: إيف ًٕؿ ! فُ  ـ هذا صق ف ؾٔف مًٖفٜ دؿَٜٔ صقي، هذا أص  ًٌٕٔ

ًٚ ! افًٚئؾ: ًٌٕٔ 

إفٌالالالٚ:ي: خِْٔالالالٚ أن ًٕالالالٚفِٟ ادًالالالٖفٜ ٍٕهالالالِٓٚ صالالالقي ظالالالـ احلالالالديٞ افًالالالٚبؼ، 

أو ؿالٚل فالف:  ،مًِامن أحدمهٚ ظٚمل وأخالر جٚهالؾ، افًالٚمل ؿالٚل فالف: هالذا ٓ عالقز

ًٚمل: إٔالٚ افَالقل هالذا ؾَٚل هذا اف ،افًٚمِل ؿٚل ؿقًٓ  ،إٔتقا صٍتقا صقي يرد ،عقز

مٚ واؾؼ ظَع، هذا صقاب وٓ خىٖ ؟! ييـ ـثر مالـ افْالٚس أن هالذا صالقاب ٓ 

ٕٕالالالالف رب افًالالالالٚدغ يَالالالالقل يف افَالالالالران  ،ؽٌالالالالٚر ظِٔالالالالف، واحلََٔالالالالٜ إٔالالالالف خىالالالالٖ، فٔالالالالف ؟!

قَن ﴿افُالالالريؿ  الالال ُّ َِ ًْ َٓ َت ْاْلالالُتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال وأيالالالٜ  ًالالالؾ  :النحةةة:[12] ﴾َؾْٚشالالال
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ًالالالِّٜ بٚفًْالالالٌٜ فُالالالق ؿ ظِالالالامء أو جٓالالالالء ؿًالالالّغ : ظالالالٚمل وؽالالالِر ظالالالٚمل، إمالالالٜ اد

ؾٖوجٛ ظذ ـؾ مـ افًَّغ حُاًم، أوجالٛ ظالذ ؽالر افًالٚمل أن يًالٖل افًالٚمل، 

مـ شالئؾ ظالـ ظِالٍؿ ؾُتّالف »: وأوجٛ ظذ افًٚمل أن عٔٛ افًٚئؾ، ـام ؿٚل 

افثٚفالٞ هالق ، فٔس هْالٚك ؿًالؿ ثٚفالٞ، هالذا افًَالؿ شأجلؿ يقم افَٔٚمٜ بِجٍٚم مـ ٕٚر

ـُ بهدده، وهق ؽر ظٚمل فُـ مٚ اؿتْع بَالقل افًالٚمل، هالذا صالق حُّالف ؟  افذي ٕح

قنَ ﴿حُؿ فف مٚ يف  اُّل َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ، عالٛ أن :النحة:[12] ﴾َؾْٚش

تٌَالالؾ حُالالؿ افًالالٚمل إٓ إذا ـالالٚن ظْالالدك إٔالالٝ دفٔالالؾ والالد هالالذا افَالالقل، حْٔئالالٍذ إالالٝ مالالٚ 

ٕالالف ظْالالدك دفٔالالؾ، هالالذا افالالدفٔؾ يًالالقغ فالالؽ أن تالالرد ؿالالقل هالالذا أٚ دام مالالبتُالالقن جٚهالالؾ، 

افًالالالٚمل، وإن ـالالالٚن هالالالق أظِالالالؿ مْالالالؽ بهالالالقرة ظٚمالالالٜ، فُالالالـ بخهالالالقص هالالالذا افًالالالٗال، 

ؾٖٕٝ مٚ دام مًؽ افدفٔؾ جَٚز فؽ رد ؿقل ذفؽ افًٚمل، أمٚ إذا مٚ ـٚن ظْدك وٓ 

ًٚ إٔالالٝ مالالٚ ظْالالدك دفٔالالؾ، ؾالال٘ذًا ؿالالقل ذفالالؽ افًالالٚملِ  ،ٕالالٝ أوًٓ جٚهالالؾأر،   مَالالدم وثٕٚٔالال

فالالذفؽ ٕحالالـ  ،ٕالالٝ، وؿقفالالؽ إالالف مالالٚ دخالالؾ يف ظَالالع ؿالالقل هالالذا افًالالٚملأظالالذ جِِٓالالؽ 

 ـٔػ ؟ ،بْنق ف إٔف افًِػ افهٚف  ـٕٚقا مربٚيغ ظذ وقء هذه أيٜ افُريّٜ

ٜ أرشالِٓٚ افرشالقل  دَٚتِالٜ  ظْدٕٚ ؿهٜ ذفؽ افهالحٚيب افالذي ـالٚن يف هياّل

ِاًم، ؾًالٖل مالـ حقفالف افٍُٚر، ؾُجرح ـثر مْٓؿ أحد هٗٓء اجلرحك أصالٌ  دالت

فالق  ،ٓبد فؽ مـ اإلؽتًٚل ،ؿٚفقا فف: ٓ ،هؾ عدون فف رخهٜ يف أن ٓ يٌتًؾ

ْٚ افتالالل ظْالالدهٚ رء مالالـ حريالالٜ  الال ًِ ْٚ وإٍٔ الال ًِ ـُ أن ِؿًالالْٚ هٚفَهالالٜ هالالٚي ظالالذ إٍٔ ٕحالال

إبالالداء افالالرأي أمالالٚم افًالالٚمِل و افالالذي يُالالقن مالالـ ظالالٚدة صالالٚحٛ احلريالالٜ هالالذه أن يَالالقل: 

، تاُلرى فالق ـالٚن هالذا اجلالْس افالذي ٕنالر إفٔالف شافُالالماهلل مٚ دخؾ يف خمل هذا و»

افٔالالالالقم مُالالالالٚن ]...[ حقفالالالالف بٔالؿالالالالقن فالالالالف رخهالالالالٜ إٔالالالالف مالالالالٚ يٌتًالالالالؾ ؟ ٕٕالالالالف جمالالالالروح 
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فالالق  ،ٓبالالد أن تٌتًالالؾ ،ؿالالٚفقا فالالف: ٓ ،وبٔخنالالك مالالـ إصالالٚبٜ ادالالٚء فٌدٕالالف وإٕالالف يّالالقت

الؾ مْىالؼ أحالِدٕٚ  اِّل ـٕٚٝ افَهٜ مالع أحالدٕٚ أو بًٌالٚرة أخالرى ـالٚن ذفالؽ اجلالري  حي

مالالٚ بَٔالالقل إٔالالف هالالذا مالالش مًَالالقل ؟ إٔالالٚ جالالري  وأخنالالك ظالالذ  ،قن مقؿٍالالف؟صالالق بُٔالال

ٍٕز ادالقت ـٔالػ إٔالٚ بالدي أشالتحؿ وأؽتًالؾ ؟ مالٚ بْالؿالل مقؿٍالف هبالذا ادقؿالػ 

ِّٔف  ن يف تًالاِل ِّؿ فُالالالم افالالذيـ أؾتالالقه، ومالالع ذفالالؽ ؾُالاٚل فًُِس، شالال ء بالاٚل ادالالقت، ودالاٚل جالاٚل

تِٓؿ»: دظالاٚل ظالالذ افالالذيـ أؾتالالقه بَقفالالف  خالالُزه إػ افٌْالالل فقا حالالغ  ؿتِالالقه ؿالاٚل اهلل، أٓ شالاٖل

 :ٕحـ ٕٖخذ مـ هذه افَهٜ ؾٚئدتغ هٚمتغ شجِٓقا، إٕام صٍٚء افًل افًٗال

إٔالالالف اجلٚهالالالؾ فالالالٔس فالالالف إٓ أن يتٌالالالع افًالالالٚمِل شالالالقاٌء ـالالالٚن يًْالالالل ؾتالالالقى افًالالالٚمِل  .7

 ضٚبَٝ خمف وٓ ٓ .

افٍٚئدة افثٕٜٚٔ أن افًٚمِل عٛ أن ٓ يتنع يف إصدار افٍتقى وأن يتالقرع  .7

تك أو هالـف،  ،ٓٚظـ افتٓجؿ ظِٔ ٍْ خنٜٔ أن تُقن ؾتقاه شٌٛ والل ادُ

ؾٕ٘ام صٍٚء افًل افًٗال، إٕام  ،شٖفقا حغ جِٓقا»: ذفؽ مًْك ؿقفف 

 وبس.شـٚن ئٍُف أن ييب بٍُٔف افهًٔد

ًٚ هْٚ ٕٖخذ ؾٚئدة ثٚفثٜ .7 ًٚ ظالذ  ،وأيو وهل أن افًالٚمِل ـِالام ـالٚن أـثالر إضالظال

ًٚ، ٕن اف ْٜ ـِام ـٚن أؿرب صقاب ًُ ؾ افَالران افُالريؿ تٍهالٔالً، اف ًالْٜ تٍهاّل

ٓ ًٚ شتًامل افرأي و اإلجتٓٚد  ادٌْل ظذ افَقاظد حيتٚج اإلًٕٚن أحٕٔٚ

جتٓٚد مًّرض فِخىٖ ومًالّرض فِهالقاب و إصقل افؼظٜٔ، وفُـ آ

ؾٌَالالدر مالالٚ ظْالالده مالالـ افًالالْٜ ـثالالرة يًالالتٌْل هبالالٚ ظالالـ إشالالتًامل افَٔالالٚس ـثالالرًة، 

ْف مٚدتالالف ظْالالده ؿِٔ الال  ً ِالالٜ، ـِالالام اوالالىر إػ إشالالتًامل افالالرأي وـِالالام ـٕٚالالٝ اف

وافَٔٚس ـثرًا وـثرًا جدًا، وٓبد حغ ذاك أن يتًّرض فِخىٖ، مـ أجؾ 
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ًٚ ئالذفؽ ٕالحظ ف ئّٜ إربًٜ أن أحدهؿ ـِام ـالٚن أـثالر مالـ زمال ف حٍيال

ًٚ ظذ احلديٞ ـِام ـٚن أـثر إصالٚبٜ وافًُالس بالٚفًُس، فالذفؽ  وإضالظ

ْ  ً  ٜ.ـٚن اإلمٚم أمحد أؿرهبؿ إػ اف

 ( 00:  41: 19/   222) اهلدى والنور /  
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 ؟ٌٖ جيٛش إفتا٤ ايٓاس مبرٖب َعني

ًٚ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ وأخالالذ بالالف يف  يًالالٖل شالالٚئؾ ؾَٔالالقل: مًالالِؿ حٍالالظ مالالذهٌ

 ظزائّف ورخهف، أعقز فف أن يٍتل بف افًٚئِغ؟

ًٚ إٔالالف مالالذهٛ ؾالالالن  افنالالٔخ: ٓ عالالقز فالالف أن يٍتالالل بالالام تًِالالؿ مالالـ مذهٌالالف إٓ بٕٔٚالال

ظالالالذ أشالالالٚس إٔالالالف افًِالالالؿ افالالالذي تقصالالالؾ هالالالق بدراشالالالتف افنخهالالالٜٔ إفٔالالالف  ٕن  وفالالالٔس

ًٚ، ادَِالالالد هالالالق حالالالٍٚك حيُالالالل مالالالٚ شالالالًّف، وظالالالذ هالالالذا ؾًِٔالالالف أن  ادَِالالالد فالالالٔس ظٚدالالال

ن جالالالقاب مالالالٚ شالالالٖفٝ ظالالالذ ادالالالذهٛ افالالالذي درشالالالتف هالالالق ـالالالذا وٓ يَالالالقل: إيَالالالقل: 

 اجلالالقاب ـالالذا  ٕن افٍالالرق بالالغ اجلالالقابغ أن اجلالالقاب افثالالٚ:ي وهالالق اجلالالزم بٖٕالالف ـالالذا

هذا صٖن افًٚمل افًٚر ف بٚفُتٚب وبٚفًْٜ، أمٚ ادَِد وفق ـٚن مـ ـٌٚر مـ ييـ 

.ًٚ  إٔف مـ ـٌٚر افًِامء ؾام دام إٔف مَِد ؾٓق فٔس ظٚد

 ظْد افًِامء: افًٚمل هق ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

أمالالالٚ افالالالذي يٍْالالالل حٔٚتالالالف يف دراشالالالٜ أؿالالالقال  ،ق افًالالالٚملإػ اخالالالر مالالالٚ ؿالالالٚل، هالالالذا هالالال 

مذهٛ مًغ دون أن يًر ف دفِٔالف أهالق مالـ افُتالٚب أم مالـ افًالْٜ أم مالـ اإلمجالٚع 

أم مـ افَٔٚس ؾٓذا هق ادَِد، وادَِد بٚتٍٚق افًِامء يًّك جٚهالً وٓ يًّك 

ًٚ  فالالالالالذفؽ جالالالالالالٚء يف ـتالالالالالٛ افٍَالالالالالالف يف ـتالالالالالٚب افَوالالالالالالٚء: وٓ عالالالالالقز أن يالالالالالالقػ  ظٚدالالالالال



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

777 

ًٚ بّذهٌالالف ؾٓالالق مَِالالد وفالالٔس اجلٚهالالؾ. . ؿالالٚل افنالالٚرح: أي ادَِالالد، مٓالالام ـالالٚن ظٚدالال

 بٚفًٚمل افذي عقز فف أن يٍتل.

ومالالـ ثّالالرة اخلالالال ف بالالغ افًالالٚمل احلََٔالالل وافًالالٚمل افالالذي أحًالالـ تًالالّٔتف بًالالض 

هالالٗٓء ادَِالالديـ حٔالالْام شالالامه: بٚفًالالٚمل ادجالالٚزي أي: ادَِالالد.. افٍالالرق بالالغ هالالذا 

ًٜ يٍتالالل اظالالت امدًا ظالالذ افالالدفٔؾ، إمالالٚ أن يَالالقل: ؿالالٚل اهلل أو ؿالالٚل وذاك أن افًالالٚمل حََٔالال

رشقل اهلل، أو اإلمجٚع ظذ هالذا، أو يَالقل: فالٔس هْالٚك ٕالص وإٕالام أجتٓالد رأيالل 

 وهذا اجتٓٚدي، ؾّـ ـٚن ظْده خر مْف ؾِٖٔتْٚ بف.

أمٚ افًٚمل ادجٚزي، أي: ادَِد ؾٓق افذي يَقل بًْٚء ظالذ مذهٌالف، ودالٚ ـالٚن 

غ افًِالالالؿ احلََٔالالالل وبالالالغ افًِالالالؿ ادجالالالٚزي ؾًالالالذ هالالالذا ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ٓ يٍرؿالالالقن بالالال

افًٚمل ادجٚزي أن يَالقل: مالذهٌل ـالذا، وٓ يَالقل: اجلالقاب ـالذا  ٕٕالف ٓ يالدري 

 وٓ يًِؿ، ًٕؿ.

  (00:  01: 08/   319) اهلدى والنور / 
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 حٍٛ نتاب بدع١ ايتعصب املرٖيب

... يف ؿالالالالرأت يف ـتالالالالٚب أظتَالالالالد إٔالالالالف أحالالالالد افًالالالالٍِٔغ ٓ أذـالالالالر اشالالالالّف  مداخِالالالالٜ:

 .ابـ ظٌٚد .. .مِحؼ رد حؼ ظذ رشٚفٜ افٌقضل ..

 .دّد ظٔد ظٌٚد مداخِٜ:

 دّد ظٔد ظٌٚد.. مداخِٜ:

 دّد ظٔد ظٌٚد، ًٕؿ؟ افنٔخ:

 يدظق إػ تقحٔد ادذاهٛ. مداخِٜ:

ًٚ، ظٔالالالالد ظٌالالالالٚد تِّٔالالالالذي، ؾٖٕالالالالٚ أدظالالالالق إػ تقحٔالالالالد  افنالالالالٔخ: ٓ، فالالالالٔس صالالالالحٔح

ن أن أشالالٖفؽ إٔالالٝ: هالالؾ تًالالر ف افالالدظقة ادالالذاهٛ؟ هالالق هالالذا افالالذي يالالقحل إال أ

 افًٍِٜٔ؟!

 فًٝ مِؿ هبٚ ... مداخِٜ:

إير إٔٚ أشٚفؽ هؾ تًر ف مٚ هل افدظقة افًٍِٜٔ وتَقل: فًٝ مِاًم  افنٔخ:

هبالالٚ، مثالالؾ إذا شالالٖفٝ: تًالالر ف مالالٚ هالالق ادالالذهٛ افنالالٚؾًل؟ شالالتَقل ال: فًالالٝ مِالالاًم 

م إحٚضالٜ بٚفقالء، أمل بف، يٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ! إٔٚ مٚ أشٖفؽ ظـ اإلدالٚم  ٕن اإلدالٚ

بٚفقء أحٚط بف، ٕحـ ٕتًِؿ مالُْؿ، ٕحالـ أفٌالٚن، افٌِالٜ افًربٔالٜ تًِّْٚهالٚ مالُْؿ، 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

773 

ؾٖٕٚ مٚ أشٖفؽ ظـ اإلدالٚم، تًالر ف: ظْالدك ؾُالرة ظالـ افالدظقة افًالٍِٜٔ؟ فالٔس تِالؿ 

 هبٚ؟

 ..ؾُرة بًٔىٜ ٓ أؿقل . مداخِٜ:

ن ضٔالالالٛ! هالالالذه افٍُالالالرة افًٌالالالٔىٜ مالالالٚ هالالالل؟ امُالالالـ أن أؾّٓٓالالالٚ مْالالالؽ، إ افنالالالٔخ:

 ًٖ ًٚ َٕالالالقل فالالالؽ: أحًالالالْٝ وأصالالالٌٝ وٕحالالالـ ظالالالذ ذفالالالؽ، وإن ـالالالٚن خىالالال ـٕٚالالالٝ صالالالقاب

 شٌْغ فؽ وجف اخلىٖ، مٚ رأيؽ؟ امُـ ٕقجف هذا افًٗال؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

 (  00:  06:  02/ 332) اهلدى والنور/

 افذي ظرؾتف ظـ ادذهٛ يدظق إػ ترك.. مداخِٜ:

 أوًٓ: فٔس هْٚك مذهٛ .. افنٔخ:

 مجٚظٜ احلديٞ أو .... :مداخِٜ

ٕن إٔالالالٝ أن تريالالالد أن حتُالالالل ظالالالـ افالالالدظقة افًالالالٍِٜٔ، أول مالالالٚ بالالالدأت  افنالالالٔخ:

تَالالالالقل: افالالالالذي ظرؾتالالالالف ظالالالالـ ادالالالالذهٛ.. فالالالالٔس هْالالالالٚك مالالالالذهٛ، ٕحالالالالـ أن ٕحالالالالٚرب 

 افتّذهٛ  ٕن هذا هق افتديـ افذي ٕدٕدن حقفف أن افتديـ بٚتٌٚع مذهٛ ...

 يًْل: ...وزًا ...  ٚوزًا شّْٔٚهٚ مذهٛ  ٚ مداخِٜ:

 .إٔٝ  ٚوز هذه افٍِيٜ إذا شّحٝ تٍوؾ افنٔخ:

ًٚ  مداخِالالٜ: تالالدظقن افْالالٚس إػ تالالرك ادالالذاهٛ أو افتّالالذهٛ ؾٔٓالالٚ، ترـٓالالٚ  ٚئٔالال
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وافًّالالالؾ ظالالالذ أن ـالالالؾ إًٕالالالٚن يًالالالر ف احلُالالالؿ افؼالالالظل حتالالالك فالالالق مالالالٚ ـالالالٚن ظالالالٚمل أو 

ًٚ مـ ظْدك أن هذا افُالم ؽر صالحٔ ،  ًٚ هذا افُالم ظرؾتف حٚفٔ ضٚفٛ ظِؿ ضًٌ

 ا افَْىٜ.. فـ أؿقل فؽ: ...هذ

 .مٚ صٚء اهلل شٗال دؿٔؼ صٔخْٚ مداخِٜ:

 ٓ ظِٔف هق ـذفؽ، ٓ، أريد افذي تٍّٓف إٔٝ يٚ أخل. افنٔخ:

أؿقل فؽ: هذا افذي ؾّٓٝ، افذي ؾّٓتف أن فٔس ظًُف، افقء  مداخِٜ:

: أن افالالدظقة إػ تقحٔالالد ادالالذاهٛ واخلالالروج بالالرأي ٝ مًالالتٚء مْالالفأخالالر افالالذي ـْالال

حتالك ٓ تتٍالرق إمالٜ، وهالذا افُالالم اظتَالد فالق ـالٚن هْالٚك جمالٚل فتقحٔالدهٚ واحد 

 ـٕٚقا متًٚسيـ  ٕ ؿ ـٕٚقا ...ـٚن مٚ اختِػ إئّٜ افذيـ 

 هذه بوٚظتْٚ ردت إفْٔٚ.. افنٔخ:

ًٚ وـالٚن اخالتالؾٓؿ اخالتال ف مالـ أجالؾ افالديـ فالٔس مالـ فشّ  ا مداخِٜ: ْالٚ حٚفٔال

ٓ َٕالالالقل ـِٓالالؿ مًيّٓالالؿ ٕجالالالؾ ْالالٚ أهالالقاء مثالالالؾ مالالٚ حيهالالؾ مالالالع مًيالالؿ ظِامئ أجالالؾ

أهالالقاء صخهالالٜٔ بٔجالالقز ؾّالالـ ؿٌالالؾ ـالالٕٚقا مالالـ أجالالؾ افالالديـ ومالالـ أجالالؾ احلٍالالٚظ ظالالذ 

افديـ، ؾِق ـٚن هْٚك جمالٚل فتقحٔالدهٚ فُٕٚالٝ تقحالدت مالـ أيالٚمٓؿ، أرجالق إٔالؽ 

 تقو  ... جزاك اهلل خر.

هذه بوٚظتْٚ ردت إفْٔٚ، ٕحـ َٕقل يف ـتٚبٚتْٚ ودٚضاتْٚ: تقحٔالد  افنٔخ:

 مًتحٔؾ، اتٍَْٚ يف هذه افَْىٜ؟ إذا ظْدك إصُٚل حققٚ اضرحف.ادذاهٛ 

 ضٔٛ! افذي ضرحتف إٔٚ ... مداخِٜ:

أؿالالالالقل فالالالالؽ! شالالالالٌحٚن اهلل! أؿالالالالقل فالالالالؽ: هالالالالذه دظقتْالالالالٚ، ظْالالالالدك إصالالالالُٚل  افنالالالالٔخ:
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 حققٚ؟

 ٓ. مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! ٕحالالالالـ أن يف َٕىالالالالٜ مالالالالـ افالالالالدظقة، صالالالالٚيػ؟ ٕريالالالالد أن ّٕقالالالال  افنالالالالٔخ:

 هلل ظذ.. خىقة: ٕحـ أن متٍَقن واحلّد

ا مًالتحٔؾ، ظذ إٔف يًتحٔؾ مجع ادًِّغ ظذ مذهٛ واحد، هذ افنٔخ:

ٜ ؿالد تُالقن ٕٚبٔالٜ ؿِالٔالً فُالـ برحٚبالٜ صالدرك أريالدك ّالِٓ تقأخذ:ي شٖؿقل فالؽ ـ

تتحِّٓالالالالٚ: ٕحالالالالـ أظالالالالر ف بٚشالالالالتحٚفٜ هالالالالذا افقالالالالء مْالالالالؽ إٔالالالالٝ، دالالالالٚذا؟ ٕن ظْالالالالدٕٚ 

وافْهالالالٚرى تٍرؿالالالٝ افٔٓالالالقد ظالالالذ إحالالالدى وشالالالًٌغ ؾرؿالالالٜ، »حالالالديٞ ظالالالـ افرشالالالقل: 

 شغ ؾرؿالٜ ـِٓالٚ يف افْالٚر إٓ واحالدةظذ اثْتغ، وشتٍسق أمتل ظذ ثالالث وشالًٌ

هالالذه إمالالٜ اإلشالالالمٜٔ، ٕحالالـ إذًا ٕىِالالٛ افتقحٔالالد؟! ٕىِالالٛ ادًالالتحٔؾ، أن إٔالالٝ 

ٓزم تقرد ظِْٔٚ شٗال وإذا مل خيىر يف بٚفؽ افًٗال، إٔٚ شالٖفَْؽ إيالٚه، إذًا: إذا 

ـٔالالالػ ًّٕالالالؾ؟ مالالالٚ دام إٔالالالف  ذًا: ـٔالالالػ ًّٕالالالؾ؟ـْالالالٚ متٍَالالالغ ظالالالذ أن هالالالذا مًالالالتحٔؾ إ

مًالالالتحٔؾ أن ادًالالالِّغ يتجًّالالالقن ظالالالذ مالالالذهٛ واحالالالد، وٕحالالالـ دظالالالٚة إػ هالالالذا، 

مًالالتحٔؾ وأن أتْٔالالٚ فالالؽ بٚحلالالديٞ افالالذي مالالٚ يقجالالد واحالالد مالالـ هالالذا ادجِالالس إٓ 

وهالالالالق هٚوالالالالّف، شالالالالًّْٚه مالالالالرارًا تُالالالالرارًا، افٍرؿالالالالٜ افْٚجٔالالالالٜ، أن إٔالالالالٚ شالالالالٖفٝ شالالالالٗال 

اتٍالالٚق إمالالٜ اإلشالالالمٜٔ ظالالذ مالالذهٛ واحالالد ؾالالام هالالق  وشالالٖـرره: إذا ـالالٚن ٓ يُّالالـ

 افًّؾ؟ إٔٝ ظْدك جقاب قذا افًٗال؟

 ظْدي جقاب. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:
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 إْٔٚ ًٕر ف مـ هل افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وُٕقن مْٓٚ. مداخِٜ:

 جٔد. مٚ هق افًٌٔؾ دًرؾٜ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ؟ افنٔخ:

 ًْٜ.اتٌٚع احلديٞ وافًْٜ، ؾٓؿ أهؾ احلديٞ واف مداخِٜ:

أحًالالالالالْٝ جالالالالالدًا، إٔالالالالالٚ أرى إٔالالالالالؽ شتًالالالالالٌَْٚ بٚفًالالالالالٍِٜٔ، اتٌالالالالالٚع احلالالالالالديٞ  افنالالالالالٔخ:

وافًالالالالالْٜ، أريالالالالالد أرجالالالالالع مًالالالالالؽ إػ واؿالالالالالع ادًالالالالالِّغ، هالالالالالؾ هالالالالالؿ يتًٌالالالالالقن احلالالالالالديٞ 

 ُقٕقا مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، ...وافًْٜ؟ حتك ي

ًٚ أو .. مداخِٜ:  .ادًِّغ مجًٔ

ضالالب ظِالؿ.. ٓ، ٕحـ ؾهِْٚ فالؽ، ادًالِّغ ثالثالٜ أؿًالٚم: ظِالامء..  افنٔخ:

 مجٓقر ادًِّغ.

ًٚ. مداخِٜ:  ؿًؿ شٔتٌع وؿًؿ فـ يتٌع ضًٌ

 مٚ هق إـثر؟ افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  إـثر فٔس متًٌ

ًٚ، ضٔٛ إـثر أن يقاؾؼ إؿؾ أو خيٚفٍف؟ افنٔخ:  فٔس متًٌ

 إـثر؟  مداخِٜ:

 ًٕؿ إـثر، يقاؾؼ إؿؾ أو خيٚفٍٓؿ؟ افنٔخ:

يًْالالل: ظالالدم اتٌالالٚع إؿالالؾ فالالٔس مًْالالك ذفالالؽ إٔالالف  مًِالالٔش، إٔالالٝ أن.. مداخِالالٜ:

ًٚ وخيٚفٍف ظّالً.  خمٚفػ فف، يُّـ يُقن أحد يقاؾَف رأي
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إٔٝ تتُِؿ أن ظـ فزومٔالٚت، يِالزم وٓ يِالزم، إٔالٚ أشالٖفؽ: هالؾ ؿالٚئؿ  افنٔخ:

 بذهْؽ يقاؾَف أو خيٚفٍف؟ واحدة مـ اثْتغ ..

 ٓ، خيٚفٍف.. مداخِٜ:

 بٚهلل، ظْدمٚ خيٚفٍف يًٚديف أو يقده؟ضٔٛ! وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  افنٔخ:

 ... خيٚفٍف شًٔٚديف. مداخِٜ:

بالالالالٚرك اهلل ؾٔالالالالؽ، خِٔالالالالؽ هبالالالالذه افَْىالالالالٜ: ؾالالالالْحـ ٕالالالالدظق افْالالالالٚس إػ أٓ  افنالالالالٔخ:

حيٚربقا دظقة احلؼ، مٚ هل دظقة احلؼ؟ افتل إٔٝ ذـرعٚ فالٔس إٔالٚ، ؾٖٕالٝ أن 

ل: هالق إٔالٚ شالٖظىٔؽ تٌْٔالف مرصال  إٔالؽ.. يَالٚل: إٔالؽ خٚمزال مالذهٛ خالٚمس يًْال

 ادذهٛ افقاحد، أو مرص  أن يَٚل فؽ: إٕؽ وهٚيب ؾخذ حذرك، خذ حذرك.

 صٔخْٚ! مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 تتّٔؿ رء فف صِٜ يف افٌحٞ.. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

يًْل: ـالم أو ذـر افدـتقر افٌالقضل يف ـتٚبالف: افالال مذهٌٔالٜ، يالذـرٕٚ  مداخِٜ:

 بُتٚبف أخر وهق افًٍِٜٔ.

 هلل ؾٔؽ.بٚرك ا افنٔخ:

ًٚ مـ أبقاب ـتٚبف ظْقإف: افتّالذهٛ بٚفًالٍِٜٔ  مداخِٜ: ًٚ أو بٚب ؾَد جًؾ ظْقإ

 بدظٜ، ؾٌٓذا افًْقان هدم ـتٚبف إول.
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 اهلل أـز. افنٔخ:

ؾنالالٔخْٚ! فالالق ٌٕالالذة هُالالذا مالالقجزة ظالالـ ـتالالٚب افًالالٍِٜٔ وإصالالٔٚء افتالالل  مداخِالالٜ:

 ذـرهٚ يف ـتٚبف.

ًٚ، واهلل إٔٚ مٚ أذـر أن تٍٚصٔؾ خ افنٔخ: ٚصٜ افُتٚب افثٚ:ي مالٚ ؿرأتالف إضالؿال

ًٚ: إٔالالالف ظْالالالدك ؾُالالرة ظالالالـ افالالالدظقة  فُالالـ افًْالالالٚويـ هالالذه ـٚؾٔالالالٜ، إٔالالالٚ شالالٖفتؽ أخالالالل إٍٔالال

افًالالٍِٜٔ؟ احلََٔالالٜ يالالٚ أشالالتٚذ! افالالدظقة افًالالٍِٜٔ هالالل يف جقهرهالالٚ: دظالالقة ادًالالِّغ 

إػ افرجالالالالقع إػ مالالالالٚ ـالالالالٚن ظِٔالالالالف افًالالالالِػ افهالالالالٚف  مالالالالـ احلالالالالرص ظالالالالذ افتًّالالالالؽ 

 وظّالً.بٚفُتٚب وافًْٜ ؾٓاًم 

ٕحالالالـ مالالالع إشالالالػ ًِٕالالالؿ يف هالالالذه احلٔالالالٚة افىقيِالالالٜ افتالالالل ظنالالالْٚهٚ مالالالع خمتِالالالػ 

افىٌَالالالٚت مالالالـ ادًالالالِّغ.. مالالالـ ظِامئٓالالالؿ ؾّالالالـ دو الالالؿ: أن هالالالذا احلالالالرص مٍَالالالقد 

ًٚ إٓ مالالالـ أؾالالالراد ؿِِٔالالالغ جالالالدًا يف اظتَٚدٕالالالٚ هالالالؿ افالالالذيـ وصالالالٍٓؿ افرشالالالقل ظِٔالالالف   ٚمالالال

ًٚ وشًٔقد بدأ ؽريإن اإلشالم »افهالة وافًالم يف ؿقفف يف احلديٞ افهحٔ :  ٌ

ًٚ ؾىقبك فٌِربٚء  .شؽريٌ

إلشالالم اأن ٕجؾ إزافٜ افنٌٓٚت واإلصالُٚٓت: أٓ تيالـ إٔالٝ يالٚ أشالتٚذ أن 

 يف ؽربٜ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ »ضٔٛ! أن إذًا هذا احلديٞ صدق ؾْٔٚ أن:  افنٔخ: إن اإلشالالم بالدأ ؽريٌال

ًٚ ؾىالقبك فٌِربالٚءوشًٔق ـ هالؿ افٌربالٚء؟ ٕحالـ فالق شالٖفْٚ شالٚئؾ ؾَالٚل فْالٚ: مال شد ؽريٌال

ًٕتَالالالد إٔالالالف إن ؿٔالالالؾ: هالالالق ـالالالؾ متًّالالالؽ بّالالالذهٛ مالالالـ ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ ٓ يُالالالقن 
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ًٚ يف هالالالالالذا، دالالالالالٚذا؟ ٕٕالالالالالف أوًٓ هالالالالالق يتًهالالالالالٛ إلمالالالالالٚم دون إئّالالالالالٜ أخالالالالالريـ  صالالالالالٚدؿ

ًٚ وهق إهؿ: ٓ يهدق ظِٔف تًريػ  وحيك افٍٚئدة يف إمٚم دون أخريـ، ثٕٚٔ

افٌربالٚء هالؿ افالذيـ »ف افهالالة وافًالالم: ؾ ظْٓؿ ؾَٚل ظِٔئافرشقل فٌِربٚء ؾَد ش

ؾالٚٔن واجًِْالٚ ُٕالقن سحيالغ  شن مٚ أؾًالد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدييهِحق

ـالالام جريْالالٚ يف هالالذه اجلًِالالٜ: هالالؾ تًِالالؿ يف افًِالالامء ادالالذهٌٔغ أ الالؿ يهالالِحقن مالالٚ 

أؾًد افْٚس مـ بًده ظِٔف افهالة وافًالم مـ شْتف، أم هذا اإلصالح دهقر 

ٌالد يًالّقن بٖٕهالٚر افًالْٜ ـّكال يف بالالد أخالرى يًالّقن يف ضٚئٍٜ يف بًالض افال

بٖهؾ احلديٞ ـٚقْد وبٚـًتٚن.. يف بًض افالٌالد مثالؾ إردن وشالقريٚ وؽرهالٚ 

يًالالّقن بٚفًالالٍِٔغ إػ اخالالره وعًّٓالالؿ هالالٗٓء ـِٓالالؿ أ الالؿ حيالالٚوفقن أن يُقٕالالقا 

مـ افٍرؿٜ افْٚجٔالٜ، هالؾ تًِالؿ إٔالٝ ؽالر هالٗٓء ظالذ تًالدد أشالامئٓؿ واتٍالٚؿٓؿ يف 

ؾٓؿ، هؾ تًِؿ أن هْٚك مـ يْتّل إػ مذهٛ مـ ادالذاهٛ إربًالٜ حيالرص هد

ًٚ ـالالالالام وصالالالالٍف افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم:  هالالالالؿ افالالالالذيـ »أصالالالالد احلالالالالرص فُٔالالالالقن ؽريٌالالالال

؟ إٔالٚ أؿالقل مالع إشالػ: ٓ، إذًا: شأؾًالد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدي ٚن ماليهالِحق

ًٚ، ثؿ ؾْحـ ٕريد مـ ـؾ ظِامء ادًِّغ أوًٓ، ثؿ مـ ضالب افًِؿ افؼظل ث ٕٔٚ

مـ ضالب ـؾ افًِقم مٚ دام  ًّْٚ مًٓؿ اإلشالم أن يدٕالدٕقا مًْالٚ دائالاًم وأبالدًا 

 أن يُقٕقا ؽربٚء أمثٚفْٚ.

ضًٌالالٚ! هْالالٚ يقجالالد ختههالالٚت، إٔالالٝ ضٌٔالالٛ مالالثالً إٔالالٚ أشالالتٍٔد مالالـ ظِّالالؽ، وٓ 

أشتىٔع أن أظٔش يف ؽر ظِّالؽ، وادٗمْالقن ـّثالؾ اجلًالد افقاحالد ـالام تًالر ف 

حالالالـ ٕريالالالد مالالالـ ـالالالؾ أؾالالالراد ادًالالالِّغ ظالالالذ اخالالالتال ف احلالالالديٞ صالالالحٔ ، ـالالالذفؽ ٕ

ختههالالالٚعؿ ودراشالالالٚعؿ أن يِتَالالالقا مًْالالالٚ ظالالالذ ـِّالالالٜ شالالالقاء، وهالالالل: احلالالالرص أن 
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إن اإلشالالالالم بالالالدأ »ُٕالالالقن ؽربالالالٚء يف هالالالذا افالالالزمـ  ٕن افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم ؿالالالٚل: 

ًٚ ؾىالالقبك فٌِربالالٚءؽري ًٚ وشالالًٔقد ؽريٌالال فٌِربالالٚء: صالالجرة يف اجلْالالٜ، يَالالقل  كضالالقب شٌالال

ادنالالالع حتتٓالالالٚ يّقالالال افراـالالالٛ »ًالالالالم يف احلالالالديٞ افهالالالحٔ : افرشالالالقل ظِٔالالالف اف

ًٚ قالالالؿ، مالالالـ هالالالؿ؟ افٌربالالالٚء، مالالالٚ  شمٚئالالالٜ ظالالالٚم ٓ يَىًٓالالالٚ ضالالالقبك بٚفٌِالالالٜ افًٚمٔالالالٜ: هْٔئالالال

صالالٍتٓؿ؟ يهالالِحقن مالالٚ أؾًالالد افْالالٚس مالالـ شالالْتل مالالـ بًالالدي، ؾالال٘ذا ظالالٚمل مالالـ ظِالالامء 

ًٚ يف هالالالالذا ادجالالالالٚل وحًالالالالٌؽ مالالالالٚ إٔالالالالٝ ؾٔالالالالف  ادًالالالالِّغ أصالالالالِ  وإٔالالالالٝ فًالالالالٝ ظٚدالالالال

ًٚ فف يف افالدظقة ؾحْٔئالذ ادجٚل مـ  افًِؿ عٛ أن تُقن مًف، أن تُقن مًتجٌٔ

 تدخؾ يف عْئٜ افرشقل ظِٔف افًالم قٗٓء افٌربٚء، تٍوؾ يٚ دـتقر.

 (  00:  07:  09/ 332) اهلدى والنور/

... صٔخْٚ! يف هذا ادقوع يًْل: يف ظْدي تًالٚؤٓت ـثالرة أرى  مداخِٜ:

ٓ ٕتٌالالالع ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ، وأن تقحٔالالالد هالالالذه بالالالٖن افًالالالٍِٜٔ تَالالالقل: بْٖٕالالالٚ عالالالٛ أن 

ادالالالالذاهٛ ٓ يُّالالالالـ أن حيهالالالالؾ، إٔالالالالٚ أرى بالالالالٖن ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ هالالالالل مالالالالذاهٛ 

بالالام اشالالتىٚع  ¢افًالالِػ افهالالٚف  حالالٚوفقا أن عتٓالالدوا بٕٚخالالذ ظالالـ شالالْٜ افرشالالقل 

ـؾ واحد مْٓؿ أن عتٓد، ورأى أن هذا صحٔ   فذا: أرى أن ظِْٔٚ ٕحـ مًؼ 

ٖخالالالذ مالالالـ هالالالذه ادالالالذاهٛ ومالالالـ ؽرهالالالٚ وظِالالالُٔؿ إٔالالالالتؿ ادًالالالِّغ أن ٕحالالالٚول أن ٕ

ظِالالالالامء ادًالالالالِّغ أن تَقمالالالالقا بتقحٔالالالالد هالالالالذه ادالالالالذاهٛ.. أو فالالالالٔس تقحٔالالالالدًا قالالالالذه 

أراء ادختٍِالالالالالٜ يف هالالالالالذه مالالالالالـ ادالالالالذاهٛ وإٕالالالالالام بالالالالالٚٓجتامع ظالالالالالذ رأي صالالالالحٔ  

ادذاهٛ ـّثالً ٕٖخذ مًٖفٜ افقوقء أو مٚ إػ ذفؽ.. أن يُقن هْٚفالؽ اجالتامع 

 ظذ رأي مًغ، وأن ٓ ٕسك احلٌؾ ظذ افٌٚرب ـالام أرى مـ ظِامء ادًِّغ

يف هالالذا  ٕٕالالالؽ يالالٚ شالالالٔدي افنالالٔخ أؾٓالالالؿ مالالـ ـالمالالالؽ ظالالذ حًالالالٛ مًرؾتالالل بٖٕالالالؽ 
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ًٚ وإٕالالام أن عتٓالالد إػ افًالالْٜ فٔهالالِ   تَالالقل: أن ظالالذ ـالالؾ إًٕالالٚن أن ٓ يتٌالالع مالالذهٌ

 مـ هذه افًْٜ، هذا ٓ يْىٌع إٓ ظُِٔؿ مًؼ افًِامء 

 ٚدؽ اهلل..شٚدؽ اهلل، ش افنٔخ:

 ٓ يْىٌع حتك ظِْٔٚ ٕحـ .. مداخِٜ:

 ٓٚ..تشٚدؽ اهلل، ـؾ هذه اجلًِٜ، هذه افثّرة افتل اؿتىٍ افنٔخ:

 يٚ شٔدي افنٔخ اجًِْل أـّؾ افذي ؾّٓتف .. مداخِٜ:

مٚ افذي تريد أن تُّؾ، تتّْٓٚ بخال ف مٚ ؾْٔٚ، ـٔػ تريد أن تُّؾ،  افنٔخ:

تريالد أن تالتُِؿ دالٚضة شالٚظٜ وبًالد ذفالؽ مٚ بْل ظالذ ؾٚشالد ؾٓالق ؾٚشالد، يًْالل: 

.ًٚ  تُقن ظذ صٍٚ جر ف هٚر، أو إحًـ ٌْٕٓؽ ظذ خىئؽ مٌدئٔ

 تٍوؾ. مداخِٜ:

مالالالـ افالالالذي ؿالالالٚل فالالالؽ إْٔالالالل أؿالالالقل: .. وإٔالالالٚ تُِّالالالٝ مالالالع إشالالالتٚذ تِالالالؽ  افنالالالٔخ:

افًٚظٜ ردًا ظذ مٚ ؿد يٍٓؿ مالـ رشالٚفٜ افٌالقضل أن هْالٚك إًٕالٚن يف افالدٕٔٚ يَالقل: 

ٍرٕز افذي أشِؿ أن هذا ٓ بد أن عتٓد ويٖخذ ادًٚئؾ مـ ن هذا ادًِؿ افإ

 افُتٚب وافًْٜ، مٚ شًّٝ هذا افُالم؟ ـٔػ تَقل إٔٝ: ...

إٔالالٝ ترجالالع يالالٚ شالالٔدي افنالالٔخ وتَالالقل: ٕحالالـ ... ًٕالالِؽ مالالذهٛ مالالـ  مداخِالالٜ:

 ادذاهٛ ..

ـٔالالالػ تَالالالقل إذًا: إٔالالالٚ أؿالالالقل: ـالالالؾ مًالالالِؿ ٓزم يالالالٖيت يٖخالالالذ فقحالالالده، اهلل  افنالالالٔخ:

ًٚ: .. إذًا: ٓزم تْتٌف دٚ تَقل، أن أؿالقل رء هيديؽ يٚ دـ تقر، إٔٚ ؿِٝ فؽ إٍ
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ـْ ﴿جديد: ربْالٚ ؿالٚل:  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل قنَ َؾٚشاْل اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ربْالٚ يف  [12]النحة::﴾ِر إِْن 

هذه أيٜ جًؾ ادجتّع اإلشالمل ؿًّغ: ظٚمل وؽر ظٚمل، وأوجٛ ظذ ـؾ 

خر، أوجٛ ظذ مـ ٓ يًِؿ أن يًٖل وأوجٛ مـ افًَّغ مٚ ٓ عٛ ظذ أ

ظالالذ مالالالـ يًِالالالؿ أن عٔالالالٛ، ـٔالالالػ إٔالالالٝ تَالالقل إذًا تتّْٓالالالل بخالالالال ف مالالالٚ ظْالالالدي، إٔالالالٚ 

أومـ هبذه أيٜ وبُالؾ ايالٜ تقوال  ادًالٚئؾ افتالل اختِالػ ؾٔٓالٚ ادًالِّقن ؿالدياًم 

:ًٚ  وحديث

مْٓٚ: أن ادًالِؿ ظِٔالف أن يرجالع إػ ـتالٚب اهلل وإػ حالديٞ رشالقل اهلل وؿِْالٚ 

 ًٚ ًٚ  إٍ ظْدمٚ ـْٚ ٕجٔالٛ إشالتٚذ هْالٚ: ٕحالـ ٍٕالرق بالغ افتَِٔالد ؾٔجالٛ افتَِٔالد أحٕٔٚال

ظالالالذ افًِالالالامء وبالالالغ افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد ؾٓالالالذا حالالالرام، هالالالذا ٕحالالالـ َٕقفالالالف فُالالالـ إذا أتْٔالالالٚ 

ِقاؿالالالع.. إٔالالالٝ مالالالثالً أن، إٔالالالٝ ضٌٔالالالالٛ، ٓ تًالالالر ف هالالالذه افهالالالالة صالالالالحٔحٜ أو مل ف

، أو إٔٚ صٚؾًل ؾَط، ته ، مٚ واجٌؽ؟ فٔس واجٌؽ إٔؽ تَقل: إٔٚ حٍْل ؾَط

واجٌؽ أن تًٖل أهؾ افًِؿ افذيـ تثؼ هبالؿ، هُالذا افَالران يَالقل فالؽ، وإٔالٚ أؿالقل 

وخالذ دروس ادالذاهٛ.. افٍَالف  ٓ أؿقل فؽ: أن تسك ضٌٚبتؽ ... فؽ هُذا، إٔٚ

ًٚ وأصالالقل اادَالالٚرن ـالالام يًالالّك افٔالالقم، وبًالالد ذفالالؽ  درس ظِالالؿ احلالالديٞ اصالالىالح

ًالالر ف إٔالالف يالالٚ تالالرى افهالالقاب هالالؾ مالالس افٍَالالف ـالالذفؽ مالالـ أجالالؾ تالالتُّـ بًالالد ذفالالؽ ت

ادرأة يَْض افقوقء أو ٓ يَْض افقوقء؟ ٓ، ٓ عٛ ظِٔؽ هذا فُـ عٛ 

 ظِٔؽ أن تًٖل أهؾ افًِؿ.

ثالالؿ مالحالالظ مْالالؽ وٓ مٗاخالالذة إٔالالؽ تَالالقل: ظِالالُٔؿ ـالالذا، يالالٚ أخالالل! ٕحالالـ ظالالذ 

هالالذا، ٕحالالـ ٕالالدظق أهالالؾ افًِالالؿ وأهالالؾ آختهالالٚص ومالالٚ ظٓالالدك بًٌٔالالد ظْالالدمٚ شالالٖفْٚ 

ر ؿِْٚ فف: افدـتقر افٌقضل أن مٚ رأيؽ يًتىٔع أن عتٓالد أوًٓ؟ زمِٔؽ افدـتق
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ؿالالٚل: واهلل إذا وؿٍْالالٚ ظْالالد رشالالٚفتف هالالق يَالالقل: إٔالالف يًالالتىٔع أن عتٓالالد، إٔالالٚ ؿِالالٝ فالالف: 

فُالالـ هالالق ٓ يالالزال صالالٚؾًل ادالالذهٛ ؾِالالامذا ٓ عتٓالالد، ؾالال٘ن افٌالالقضل أن إٔزفالالف يف 

ّالٔؿ مالـ أيالـ أخذتالف، إٔالف مْزفٜ رجؾ مـ ظٚمٜ ادًالِّغ، ؾَِالٝ ال إذًا: هالذا افتً

إٔٚ أو ؽري مـ ضالب افًِؿ أن يٍرض ظذ ظٚمٜ ادًالِّغ أن عتٓالدوا، ٓ يالٚ 

أخالالل! هالالذه افٌوالالٚظٜ فًٔالالٝ صالالٚدرة مالالـ ظْالالدٕٚ، إٔالالٝ شالالًّتٓٚ مالالـ أظالالدائْٚ أظالالداء 

 افدظقة ظرؾٝ ـٔػ؟

 ... مداخِٜ:

 مٚ شًّٝ رء؟ افنٔخ:

 اهلل يًٚدؽ. مداخِٜ:

 مٚ شًّٝ رء؟  افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 ضٔٛ مـ أيـ هذه افٌوٚظٜ ضًِٝ مْؽ إذًا؟ افنٔخ:

هالالالذا تٍُالالالر أؿالالالقل فالالالؽ ظالالالذ حالالالد مَالالالدريت مالالالـ افقالالالء افالالالذي ؾّٓتالالالف  مداخِالالالٜ:

 مْؽ.

 مـ افذي ؾّٓتف. افنٔخ:

 وإن ـٚن يف ظْده تقؤ  ... مداخِٜ:

ؾَط يًْل.. ؽريٛ يٚ دـتقر إٔؽ تُقن.. هذه اهلل أـز، ؽريٌٜ هذه..  افنٔخ:

رج وأن ٕحـ افٌوٚظٜ مل تىِع مْٚ، ٕحـ َٕقل: .. شالٖضب افٌوٚظٜ مـ اخلٚ
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مثالالٚل يتًِالالؼ يف مْٓتالالؽ: إذا ـالالٚن ضٌٔالالٛ ضٚفالالٛ يف افىالالٛ هالالؾ يهالالِ  أن عالالري 

 ظِّٜٔ جراحٜٔ وهق مٚ زال يف افوحوٚح؟

 ٓ. مداخِٜ:

وهُالالذا ظِالالؿ افؼالالع، ـٔالالػ تتهالالقر إٔالالٝ وـٔالالػ دخالالؾ يف ظَِالالؽ إْٔالالٚ  افنالالٔخ:

ن وفالالق ـالٚن إٕجِٔالزي ويٍٓالؿ افَالران ويٖخالالذ َٕالقل: أن ـالؾ مًالِؿ ٓزم يٍالت  افَالرا

ًْ ﴿احلُؿ يٚ ترى  ٚءَ َأْو َٓم ًَ ادَهقد ؾٔف اجلامع أو مَهالقد  [12]النساء:﴾ُتُؿ افْ 

ؾٔف افِّس؟ ـٔػ دخالؾ يف ظَِالؽ إْٔالٚ َٕالقل هُالذا؟! ظالذ افالرؽؿ مالـ احلالديٞ 

 افًٚبؼ، شٚدؽ اهلل ؾَط.

ي واحالالالد مْالالالٚ أن بٚفًْالالالٌٜ فِّالالالذاهٛ إربًالالالٜ يًْالالالل: ٓ عالالالٛ ظالالالذ أ مداخِالالالٜ:

يَقل: إٔٚ حٌْع أو إٔٚ صٚؾًل أو إٔٚ مٚفُل، عٛ تذوب هالذه ادالذاهٛ أو ٓ، 

 هذا افقء افذي أحٌٌٝ ..

يٚ أخل شؾ مٚ صئٝ إٔٚ شٖجٌٔؽ، فُـ إٔؽ تتّْٓٚ بام فٔس ؾْٔٚ هذا  افنٔخ:

 ٓ عقز ...

إٔٚ مل أعّؽ يٚ شالٔدي افنالٔخ، إٔالٝ.. شالٔدي افنالٔخ إٔالٝ عالٛ أن  مداخِٜ:

 ن أوشع صدرًا مـ ذفؽ، إٔٚ شٖفتؽ ظذ حًٛ مًرؾتل ..تُق

هالالؾ إٔالالٝ ؿِالالٝ  ،يًْالالل: ـالالؾ هالالذا مالالٚ تالالرا:ي واشالالع افهالالدر؟ أمالالٚ ظجٔالالٛ افنالالٔخ:

ًٚ: مٚ شًّتف مْل؟  إٍ

 إٔٚ هذا افذي ؾّٓتف .. مداخِٜ:

ـٔالالػ افالالذي ؾّٓتالالف؟ ضٔالالٛ! واجلّٓالالقر اجلالالٚفس ؾٓالالؿ مًالالؽ.. اصالالسك  افنالالٔخ:
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 يف هذا افٍٓؿ؟

 ي افنٔخ! إٔٚ ..واهلل يٚ شٔد مداخِٜ:

 ضٔٛ! اشٖل مٚ صئٝ أن. افنٔخ:

إٔالالٚ افالالذي ؾّٓتالالف هالالذا، إٔالالٚ ٓ هيّْالالل افالالذي ؾّٓالالف اجلّٓالالقر اجلالالٚفس   مداخِالالٜ:

ْٕٕالالل ٓ أشالالالتىٔع أن أشالالالٖل ـالالالؾ واحالالالد: مالالٚذا ؾّٓالالالٝ؟ إذا تَالالالدر أن  ٌْٔالالالل ظالالالذ 

شالالالالٗاال.. ظالالالالذ افقالالالالء افالالالالذي شالالالالٖفتف أجٌْالالالالل، ٓ حتالالالالٛ أن  ٌْٔالالالالل إٔالالالالٚ أشالالالالحٛ 

 :ي مل أشٖل.شٗاال واظتز أ

مٚ صٚء اهلل ظِٔالؽ! ؿٌالؾ أن تَالقل هالذا افُالالم، أؿالقل: اشالٖل مالٚ صالئٝ،  افنٔخ:

 مٚذا يًْل.. شٗافؽ خىر جدًا حتك ٓ ..

 بٚفًٌْٜ فِّذاهٛ إربًٜ.. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

هالؾ يف ـالمُالؿ بالٖن هالذه ادالذاهٛ عالٛ أن ٓ يَالقل اإلًٕالٚن: إٔالٚ  مداخِٜ:

 حٌْع أو مٚ إػ ذفؽ؟صٚؾًل، أو إٔٚ مٚفُل أو إٔٚ 

 ًٕؿ، عٛ أن ٓ يَقل، أخذت اجلقاب؟ افنٔخ:

 ًٕؿ، ... مداخِٜ:

 مٚ رأيؽ إٔٝ، عٛ ظْدك، ًٕؿ. افنٔخ:

إٔالالتؿ أهالالؾ شالالٔدي افنالالٔخ! إٔالالٚ ٓ أؿالالدر ...إٔالالٚ ظْالالدي، اهلل يًالالٚدؽ يالالٚ  مداخِالالٜ:

ـْ ﴿افًِؿ وـؾ حغ تَقل ال:  َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ًْ َؾْٚش ُْْتْؿ ٓ َت ـُ قنَ ِر إِْن  ُّ  [12]النح::﴾َِ
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 إٔٚ أشٖفؽ، دٚذا أشٖفؽ؟

 ضٔٛ! هؾ إٔٚ أؿقل فؽ: ٓ تًٖفْل؟! افنٔخ:

 ٛ! دٚذا ...ضٔ مداخِٜ:

 إٔٚ أؿقل فؽ ٓ تًٖفْل؟! افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 فُـ يٚ ترى إذا ؿِٝ فؽ: اشٖفْل، أٓ عقز أن أشٚفؽ؟ افنٔخ:

 أشٖل ضًٌٚ. مداخِٜ:

ل فؽ: مثؾ مٚ إٔٝ عقز أن تًٖفْل وأؿقل وهذا أؾًِف مًؽ، إٔٚ أؿق افنٔخ:

 فؽ: شِْل بام صئٝ، فُـ هؾ هذا يًْل: إٔف إٔٚ امْقع أن أشٖفؽ؟

 ٓ، فٔس امْقع. مداخِٜ:

إذًا: دٚذا تًتُْر أ:ي أشٖفؽ؟! إٔٚ بًدمٚ أجٌتؽ، أؿقل فؽ: إٔٝ مٚ  افنٔخ:

 رأيؽ؟ إٔٝ..

ٓ أظر ف، ؾٔجٛ  إٔٚ رأي بام ؿِٝ: إٔٝ ـًٕ٘ٚن مـ أهؾ افذـر وإٔٚ مداخِٜ:

أريالد أن ظع أن اخذ بٚفقء افذي ؿِتف  ٕ:ي ٓ أظِؿ أـثر مـ ذفؽ، فُـ أن 

 ؟ أشٖفؽ شٗال: دٚذا ...

مٚ رأيؽ يٚ أبق فالٔذ! أن تًالًّف ـالمالف إول حتالك يًِالؿ افالدـتقر إٔالف  افنٔخ:

يتْٚؿض يف ـالمف  ٕٕالف بالدأ يًّالؾ دالٚضة إٔالف إٔالتؿ أهالؾ افًِالؿ ٓزم أن تًِّالقا 

ـْ ﴿وـالالالالذا.. صالالالالٚيػ؟! وأن يالالالالٖيت ويَالالالالقل:  ـالالالالذا َؾ افالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالال ْاْلالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالال ـُ ِر إِْن 
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قنَ  ُّ َِ ًْ ، إٔٚ يٚ دـتقر! أجٌتؽ: ٓ عٛ، ؾ٘ن اؿتًْالٝ ؾٌٓالٚ، مل تَتْالع [12]النح::﴾َت

 أشٖل حتك أجٌٔؽ، تريد افتٍهٔؾ؟ ؿِٝ: تريد تٍهٔؾ.

 واهلل إٔٚ أحٛ أظر ف دٚذا يًْل؟! مداخِٜ:

 فؽ..أشٖ افنٔخ:

ظدم اتٌٚع مذهٛ بًْٔالف، دالٚذا َٕالقل.. ٓ يهال  أن َٕالقل: إٔالٚ حٍْالل  مداخِٜ:

 أو إٔٚ مٚفُل، إذا هْٚك إمُٕٜٚٔ إٔؽ تٍتْٔل ..

يالالٚ أخالالل! ٓ تُالالرر افُالالالم بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ، هالالذا ٓ عالالقز، واحالالد يَالالقل  افنالالٔخ:

 فؽ: تريد افتقؤ  ؿؾ فف: ًٕؿ، ؿؾ فف: ٓ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

: إذا شتجٔٛ أو ٓ، مٚ مًْك هذا عدد:ي أو مٚذا؟ واهلل ترجع وتَقل افنٔخ:

 ؽريٛ.

 يريد أن يتِىػ يف افًٗال افدـتقر . مداخِٜ:

ٓ أريالالالده يتِىالالالػ بالالالٚفًُس، إٔالالالٝ تًالالالر ف مالالالـ تالالالٚريخ ادالالالذاهٛ رء  افنالالالٔخ:

 حتك ٕقؾر.. ٕنىٛ ؿِٔالً مـ افُالم.. تًر ف تٚريخ ادذاهٛ؟

 رء بًٔط. مداخِٜ:

ف يف زمالـ أبالق بُالر وظّالر وظالثامن وظالع مالٚ ـالٚن ضٔٛ! هؾ تًالر ف إٔال افنٔخ:

 هْٚك مذاهٛ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

773 

ضٔالالٛ! ؾالال٘ذا ؿالالٚل فالالؽ أحالالدهؿ: ٕحالالـ ٓ ٕريالالد مالالذاهٛ أن مالالثِام ـالالٚن  افنالالٔخ:

 إمر إول، أٓ يدخؾ يف ظَِؽ أن هذا افُالم صحٔ ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ وٓ صالالٚؾ افنالالٔخ: ًٚ ضٔالالٛ! إتٓالالك مالالٚذا تريالالد بًالالد؟! ٓ عالالٛ أن تُالالقن حٍْٔالال ًٔ

ًٚ وٓ ؽالالر مالالذهٛ صالالًٔل وزيالالدي وٕحالالق ذفالالؽ، فُالالـ ٕحالالـ  ًٚ وٓ حٌِْٔالال وٓ مٚفُٔالال

افٔالالالقم َٕتكالالال ظالالالذ مالالالٚ ؾْٔالالالٚ ))..إَىالالالٚع..(( حتالالالك عالالالٛ ظالالالذ ادًالالالِؿ أن يُالالالقن 

ًٚ  ٕن ادًِّغ افذيـ مٚتقا ؿٌؾ هذه ادذاهٛ مٚتقا مًِّغ أو مٚتقا ؽر  حٍْٔ

ام مالالٚتقا هالالؿ ؽالالر متًّالالُغ مًالالِّغ؟ ٓ صالالؽ، مالالٚتقا مًالالِّغ، ؾالالْحـ إذا متْالالٚ ـالال

بّالالالذهٛ مالالالـ ادالالالذاهٛ، أٓ ُٕالالالقن مًالالالِّغ، ؾالالال٘ذًا: أردٕالالالٚ أن َٕالالالقل: عالالالٛ اتٌالالالٚع 

 مذهٛ مـ أيـ ٕٖيت هبذا احلُؿ افقاجٛ؟

ظُِٔؿ بًالْتل »إٔٚ أؿقل: ٓ أظِؿ مدى صحٜ احلديٞ افذي يَقل:  مداخِٜ:

 .شوشْٜ افراصديـ مـ بًدي .. 

 اهٛ ..اهلل هيديؽ يٚ دـتقر! هٗٓء مذ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٕالالٔٝ إٔالالؽ تًالالٖل ظالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، هالالٗٓء اخلٍِالالٚء افراصالالديـ  افنالالٔخ:

 أقؿ مذاهٛ؟! 

ادًْالالل ـالالٚن بٚخلٍِالالٚء افراصالالديـ هالالؿ ؾَالالط اخلٍِالالٚء افراصالالديـ، أمالالٚ  مداخِالالٜ:

 ..¢افراصديـ مـ أهؾ افًْٜ بًد افرشقل 

ْالالل جالالقاب مالالٚ حًالالٔٝ ... مالالٚ ؾًِالالٝ أن إٔالالٝ، إٔالالٚ شالالٖفتؽ مالالٚ أظىٔت افنالالٔخ:
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 وظدت تًٖفْل، اهلل يًٚدؽ!

 اخلٍِٚء افراصديـ مل يُـ قؿ مذاهٛ. مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! إذًا: مالالالالٚ تريالالالالد بٚحلالالالالديٞ؟ مالالالالٚ دام إٔالالالالؽ تًالالالالر ف مًْالالالالٚ أن ؿٌالالالالؾ  افنالالالالٔخ:

  -ادذاهٛ إربًٜ ـٕٚقا مًِّغ

ؾالالام دام واوالال  بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ إٔالالف ؿٌالالؾ ادالالذاهٛ إربًالالٜ ـالالٚن هْالالٚك مًالالِّغ  

اقالالالالدى وظالالالالذ افتَالالالالك إػ اخالالالالره، مالالالالٚ هالالالالق أن واؿالالالالػ يف صالالالالٚحلغ مالالالالٚتقا ظالالالالذ 

ضريَالالؽ إٔالالؽ تًالالتٌرب ظْالالدمٚ َٕالالقل ٕحالالـ: ٓ عالالٛ ظالالذ ادًالالِّغ أن يُقٕالالقا 

ظالالالالذ مالالالالذهٛ مالالالالـ ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ، أٓ يًالالالالًٓؿ مالالالالٚ وشالالالالع افًالالالالِػ افهالالالالٚف ، 

 شتَقل: ًٕؿ، إذًا: مٚ بَل ظْدك مٚذا ؿٚل؟ هٚتف.

ٕٝ مًْٚ ؾًالً وظِْٔٚ ؾُرًا، وافٌريٛ يف ادقوقع إٔؽ تًٖل ذاك افًٗال وأ

 وهذا مـ ظجٚئٛ افتْٚؿض  ٕٕؽ تريد.. هؾ تًِؿ؟! 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ْٕٕالالل أخنالالك إٔالالؽ مل تٍّْٓالالل، ثالالؿ تالالٖيت وتٌْالالل ظالالالال وؿهالالقر ظالالذ  افنالالٔخ:

رء مٚ ؾّٓتف مْل، ـٔػ إٔٚ ؾّٓٝ مْؽ إٔؽ مًْٚ ؾًالً وظِْٔٚ ؾُرًا؟! ـٔػ؟! 

ذهٛ وٓ ظنالالٝ إٔالالٚ ظالالذ مالالالذهٛ ـالالٚن مالالـ مجِالالٜ ـالمالالؽ إٔالالؽ ٓ تتًّالالالؽ بٚدالال

 مًغ، أفٔس ـذفؽ؟

 موٌقط. مداخِٜ:

هذا هق إٔٝ تِتَل مًْٚ يف هذا، وحْٔئذ تَالقل: إٔالٚ أؿالقل: إٔالؽ ظِْٔالٚ  افنٔخ:

دٚذا؟ ٕٕؽ تريد أن تَقل: إٔالٝ تَالقل ٓ عالٛ، ـٔالػ هالذا ٓ عالٛ؟ يالٚ أخالل! 
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 فق ـٚن عٛ تُقن إٔٝ ؾٚشؼ ـٖٕؽ إٔٝ فًٝ ظذ مذهٛ، ص  أو ٓ؟

يالالالٚ صالالالٔخ! ادنالالالُِٜ بٚفنالالالُؾ افتالالالٚال: إٔالالالٚ تُِّالالالٝ بُالالالالم يف إول  ِالالالٜ:مداخ

ؿِٝ فؽ: إٔٚ أظر ف إْٔٚ يف ادذهٛ احلٌْع فُالـ إٔالٚ ٓ أمل بٚدالذهٛ احلْالٌع 

 ...أن يُقن ظذ مذهٛ افقء ؾًالً إٔٝ أجٌٝ إٔف ...ؾٓذا 

يًْالالالل: .... إٔالالالٝ أو هالالالق، ـِّالالالٜ مِالالالؿ، يًْالالالل: مالالالٚذا يريالالالد يُالالالقن ظالالالٚمل  افنالالالٔخ:

 ٛ احلٌْع؟بٚدذه

ٓ عٛ اإلًٕٚن أن يُقن ظذ مذهٛ مًغ، وفُـ بٍْس افقؿٝ  مداخِٜ:  

إٔالالالالٚ أظِالالالالؿ ظالالالالـ افْالالالالٚس ـِٓالالالالؿ أن هالالالالذا مالالالالـ ادالالالالذهٛ افٍالالالالال:ي هالالالالذا مالالالالـ ادالالالالذهٛ 

 افٍال:ي، ظذ هذا إشٚس أردت أن أظر ف: هؾ هذا صحٔ  أم هذا خٚضئ ..

 ظـ افْٚس! هؾ أن افدـتقر يْهٍْل؟ إٔٚ أتُِؿ ظْف وهق يتُِؿ  افنٔخ:

ًٚ! . مداخِٜ:   .. افْٚس ـِٓؿ ...ضًٌ

إٔٚ أتُِؿ ظْف وهق يتُِؿ ظـ افْٚس، يٚ حٌٌٔل! إٔٝ خمالٚفػ.. إٔالٝ  افنٔخ:

ؽالالالالر متًّالالالالؽ بّالالالالذهٛ.. واؿًالالالالؽ إٔالالالالؽ ؽالالالالر متًّالالالالؽ بّالالالالذهٛ، ؾ٘مالالالالٚ أن يُالالالالقن 

افتًّؽ بّذهٛ واجٛ ؾٖٕٝ تٚرك هالذا افقاجالٛ، وإمالٚ أن ٓ يُالقن ـالام ًٕتَالد 

ًٚ: مًْالالٚ ؾًالالالً وظِْٔالالٚ ؾُالالرًا، هالالذا إذًا ٓزم أن تًالالدل ؾٖٕالالٝ احلّالالد هلل ـالالام  ؿِالالٝ إٍالال

ًٚ يف ذاتؽ.  مقؿٍؽ افًّع مع مقؿٍؽ افٍُري، حتك ٓ تُقن مْٚؿو

افالالذي أردت أن أؿقفالالف يالالٚ شالالٔدي افنالالٔخ! إٔالالف إذا ـالالٚن هْٚفالالؽ مالالـ هالالق  مداخِالالٜ:

متًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ ؾٓالالؿ جالالزء مالالـ ظِالالامء ادًالالِّغ  

ُالالالالـ فِْالالالالٚس افًٚمالالالالٜ.. ظٚمالالالالٜ افْالالالالٚس افتالالالالل ٓ تًِالالالالؿ بٚفٍَالالالالف أ الالالالٚ تُالالالالقن ٕٕالالالالف ٓ يّ
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متًُّٜ بّذهٛ مًغ حتك فالق ؿالٚل: أ:ي إٔالٚ أتٌالع ذفالؽ ادالذهٛ، امُالـ يُالقن 

 متٌع رء واحد أو اثْغ أو ثالثٜ فُـ ٓ يتٌع ادذهٛ..

 يف ظْدك جًِٜ.. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 ؾَط هذا افقء.ظْدك ...يف  مداخِٜ:

 ر ذفؽ ٓ يُّـ أن واحد مْٓؿ يِؿ يف مذهٛ مًغ.ؽ مداخِٜ:

 بًٗال فًِف إن صٚء اهلل يقو  ...أتُِؿ  صٔخ! ... مداخِٜ:

ٓ ظِٔالالالؽ، أحٍالالالظ شالالالٗافؽ، هالالالؾ أؾٓالالالؿ مالالالـ ـالالالالم افالالالدـتقر إٔالالالف بًالالالد أن  افنالالالٔخ:

يدٕدن إٔف ٓ يُّالـ أن يُالقن اإلًٕالٚن ظالذ مالذهٛ واحالد، أو يًالٖل: هالؾ عالٛ 

 ء افذي ٓ يُّـ؟أن يُقن اإلًٕٚن ظذ هذا افق

 إٔٚ ؿهدي يف دٚورة مًف، إٔٚ أشٚل يٚ شٔدي افنٔخ .. مداخِٜ:

ٓ ظٍقًا، إٔٝ إخقإْٚ هٗٓء افذيـ ًٕٔش مًٓؿ ـثرًا يًرؾالقن أن مالـ  افنٔخ:

ـالمالالل مًٓالالؿ إٔالالف إذا ضٌِالالقا مْالالل رء أؿالالقل قالالؿ: تًرؾالالقن إْٔالالل أشالالتجٔٛ ؾالالقرًا، 

ْل بٚفزيالالٚدة إٔالالف إذا ـْالالٝ فُالالـ إٔالالٝ افيالالٚهر مالالٚ ظرؾتْالالل وفالالذفؽ أصالالٌحٝ حتًّالال

تًتىٔع أن  ٌْٔل وإٓ إٔٚ شٖمًؽ شٗاال، ))يٚ أخل! إٔٚ مًتًد ظذ ظجالري 

 وبجري.. ظذ صٔخقختل أن أجِس مًؽ حتك مىِع افٍجر((.

 اهلل خئِؽ يٚ شٔدي افنٔخ. مداخِٜ:

وتًٖل مٚ صئٝ وأجٌٔؽ بالام ظْالدي وٓ هيّْالل بًالد ذفالؽ اؿتًْالٝ أو  افنٔخ:
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ٓ  ﴿ه افَْٚظٜ فًٔالٝ بٔالدي، إذا ـالٚن اهلل يَالقل فٌْٔالف: مل تَتْع  ٕن هذ ٔاْلَؽ إِ َِ إِْن َظ

أمٚ اقدايٜ بٔد اهلل ظز وجؾ وفذفؽ ؾٖٕٚ واشع جالدًا يف هالذا  [11]الشورى:﴾اْفٌَالغُ 

ًٚ مالالـ إفَٚ ؽ افًالالٗال بًالالد افًالالٗال وفُالالـ اجًالالؾ ئالالادجالالٚل وإٔالالٝ ٓ تتوالالٚيؼ إضالؿالال

ال فُٔالالقن اإلجٚبالالٜ ظِٔالالف شالالٗافؽ مَالالْـ بحٔالالٞ إٔالالؽ تنالالًر بيالالورة تقجٔالالف افًالالٗ

ًٚ ضوري، وإٓ يؤع ظِْٔٚ افقؿٝ وتؤع ظِْٔٚ افٍٚئدة.  أيو

وأحٌٌالالٝ إٔالالٚ يف احلََٔالالٜ مالالـ بالالٚب افالالديـ افْهالالٔحٜ أن أذـالالرك بًٍْالالؽ، ؾٖٕالالٝ 

 واؿًؽ ؽر مٚ يٌدوا مـ فًٕٚؽ افذي يًز ظام يف ذهْؽ ـام ؿٚل ذاك افنٚظر:

 إن اقؽننالم قػنني اقػننماد وإكنن 

 

 

 

  اقػنماد دقنقالً جعل اقؾسان عذ 

ؾٚفقالالالء افالالالذي تٍّْٓالالالٚ إيالالالٚه بًِالالالٕٚؽ أراه خيالالالٚفػ واؿًالالالؽ، مالالالـ جٓتالالالؽ إٔالالالؽ  

ًٚ ٓ يُّالـ أن يُالقن اإلًٕالٚن  ظرؾٝ أخرًا أو ظروٝ وؾهالِٝ وبْٔالٝ إٔالف ظِّٔال

متًّالالالؽ بّالالالذهٛ واحالالالد، إذًا: تًالالالٖل هالالالؾ عالالالٛ افتًّالالالؽ بالالالام ٓ يُّالالالـ، يًْالالالل: 

.ًٚ ًٚ وذهْٔ  مًْٚه: إٔؽ ؽر مًتَر ؾُري

ؽالالر مًالالتَر، شالالٔدي إٔالالٝ.. عالالقز إٔالالٚ يًْالالل: ... أو مل أشالالتىع  فالالٔس مداخِالالٜ:

حتديد افًٗال بنُؾ جٔد، إٔٚ أؿقل بٖٕف مـ افقاؿع إٔف ٓ أحد يتًّؽ بّالذهٛ 

 هٛ هذه هؿ ظِامء ادًِّغ.امًغ إٓ ظِامء ادًِّغ  ٕن اإلًٕٚن ادذ

 أن، تيـ إٔؽ أحًْٝ افتًٌر؟ افنٔخ:

 أظتَد هذا ... مداخِٜ:

تالالالذـر ظْالالالدمٚ حتالالالدثْٚ مالالالع زمِٔالالالؽ هْالالالٚ، ؿًالالالّْٚ افًالالالٚمل  ؽبالالالٚرك اهلل ؾٔالالال افنالالالٔخ:

اإلشالالالمل إػ أؿًالالٚم: ووالالًْٚ افًِالالامء يف افًَالالؿ إول، إٔالالٝ أن يف ـالمالالؽ 
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توع افًَالؿ إول مَالٚم افًَالؿ إخالر، يًْالل: توالع افًِالامء مَالٚم افًٚمالٜ، ٕحالـ 

هالالالؿ افالالالذيـ  ؿِْالالالٚ: افًِالالالامء هالالالؿ افالالالذيـ يَالالالدرون ظالالالذ آجتٓالالالٚد، أن إٔالالالٝ تَالالالقل:

يتًّالالالالُقن بٚدالالالالذهٛ  ٕ الالالالؿ افالالالالذيـ يِّالالالالقن بٚدالالالالذهٛ، وهالالالالؿ افالالالالذيـ يًرؾالالالالقن 

بٚدذهٛ، يٚ أشتٚذ.. يٚ دـتقر! هٗٓء واجالٌٓؿ أن يٖخالذوا مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، 

ٓ أن يُقن هذا حٍْل وهذا صٚؾًل، مٚ فؽ إٔٝ تَقل: ... هٗٓء واجالٌٓؿ ؽالر 

 افقاجٛ ظذ افًٚمٜ.

ًٚ يف ادًالٚئؾ حْالٌع.. صالٚؾًل إػ  ؾٖٕٝ ظْدمٚ تَقل: إٔٝ مثالً  ظنٝ ظِّٔ

اخره، ويُّـ ٓ تًر ف أن  ٔالز ادًالٖفٜ هالل يف ادالذهٛ افٍالال:ي؟ ظِّالؽ هالق 

ـذفؽ  ٕن هذا فٔس ظِّؽ، فُـ افذيـ تًْٔٓؿ افًِامء هٗٓء ٓزم ٓ يَقفقن 

مثؾ مٚ ؿِْٚ ظـ افٌقضل إذا ـٚن افٌقضل يَدر ظذ آجتٓٚد ويٖخالذ مالـ افُتالٚب 

فٔس ٓزم أن يَقل ظـ ًٍٕف: إٔٚ صٚؾًل أو ذاك يَقل: إٔٚ حٍْل، ؾٖٕٝ وافًْٜ، 

ًٚ، هالالٗٓء افًِالالامء افالالذيـ يِّالالقن بٚدالالذاهٛ، هالالٗٓء  أن تًُالالس ادقوالالقع  ٚمالال

ادجتٓالالالالالديـ.. هالالالالالٗٓء ٓزم يَقفالالالالالقن: ؿالالالالالٚل اهلل ـالالالالالذا.. ؿالالالالالٚل رشالالالالالقل اهلل ـالالالالالذا.. ٓ 

ِالؿ افؼالظٔغ ؾَالط، يَقفقا: إٔٚ حٍْل  ٕن إمٚمل ؿٚل ـذا، هذا يَقفالف ضالالب افً

ًٚ يف ؿقفالالف تًالالٚػ:  ـْ ﴿أمالالٚ افًالالٚمل ؾُالالام ذحْالالٚ إٍالال َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ْاْلالُتْؿ ٓ َؾْٚشالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ افًِامء إذا شئِقا أجالٚبقا بَالٚل اهلل ؿالٚل رشالقل اهلل، افًٚمالٜ ٓ  [12]النح::﴾َت

ا افالذيـ يَقفقن: ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل  ٕ ؿ ٓ يٍّٓقن فُالـ ظِالٔٓؿ أن يًالٖفق

 يٍّٓقن، مـ هؿ؟ افًِامء.

 ابـ افَٔؿ رمحف اهلل فف صًر مجٔؾ يَقل يف تًريػ افًِؿ، مٚ هق افًِؿ:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 
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 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

! افًالْٜ ـالذا.. افرشالقل افٔقم ٕحـ ًٕر ف هذا افقء ظْالدمٚ تَالقل فالف: يالٚ أخالل 

ؿالالالٚل ـالالالذا، يَالالالقل يالالالٚ أخالالالل: مالالالذهٌل ـالالالذا، هالالالذا هالالالق افتالالالديـ مالالالـ ادالالالذهٛ افالالالذي ٓ 

، بّجالالرد خمٚفٍالالٜ ؿالالقل اهلل وؿالالقل ¢عالالقز  ٕٕالالف يالالرد ؿالالقل اهلل وؿالالقل رشالالقل اهلل 

ًٚ، ؿٚل:  رشقل اهلل، دٚذا؟ دذهٌف، ؾ٘ن ـٚن ظٚد

 ؿنن فـت ال تدري ؿتؾك مصنقبة

 

 

 

 عظموإن فـت تدري ؿادصقبة أ 

ًٚ يَالالقل: ٓ، إٔالال  ٓ اخالالذ هبالالذه أيالالٜ وٓ اخالالذ هبالالذا احلالالديٞ  ٕٕالالف  ٚإن ـالالٚن ظٚدالال

ضالالالب افٍَالالف افؼالالظل، مالالـ خالالال ف مالالذهٌل، هالالذه فالالٔس بًالالدهٚ مهالالٌٜٔ، وإن ـالالٚن 

ًٚ هذه مهٌٜٔ، ٓ بد أن يَِْقا يف اددارس: يالٚ ضٚفالٛ افًِالؿ ٓ بالٖس درشالٝ  أيو

ا تٌالغ فالؽ أن يف مالذهٛ ادذهٛ افنٚؾًل وظنٝ ظِٔف مالدة مالـ افالزمـ فُالـ إذ

اخالالالر ـالالالٚحلٍْل أو احلْالالالٌع أو ادالالالٚفُل، مالالالٚ هالالالق أصالالال  مالالالـ ادالالالذهٛ افالالالذي إٔالالالٝ 

ًٚ، افالالديـ ؿالالٚل اهلل ؿالالٚل رشالالقل  ظنالالٝ ظِٔالالف ٓ تتنالالٌٞ بّالالذهٌؽ  ٕن هالالذا فالالٔس ديْالال

 اهلل، خذ بٚدذهٛ افثٚ:ي يف هذه ادًٖفٜ مٚ دام افدفٔؾ هق أؿقى.

يًٜ، أمالالٚ افقاؿالالع افٔالالقم يف هُالالذا عالالٛ أن يَِالالـ ضالالالب افؼالاليًٜ.. ظِالالؿ افؼالال

ًٚ ٕالٚدر جالدًا جالدًا وظالذ ـالؾ حالٚل: إٔالٚ ٓ أريالد أن  افًٚمل اإلشالمل ـام ذحْٚ إٍال

إن اإلشالالالم »أخنالال مالالٚ ـْالالٚ إتْٓٔالالٚ مالالع افالالدـتقر هْالالٚ يف تًٍالالر ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

ًٚ ؾىالقبك فٌِربالٚء، ؿالٚفقا: مالـ هالؿ يالٚ رشالقل اهلل! ؿالٚل: هالؿ  ًٚ وشًٔقد ؽريٌال بدأ ؽريٌ

ؾٖٕالالالٚ أرجالالالقا أن ُٕالالالقن  شن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس مالالالـ شالالالْتل مالالالـ بًالالالديهالالالِحقافالالالذيـ ي

ًٚ مـ هٗٓء افذيـ يهِحقن مٚ أؾًد مـ شْتل مـ بًدي.  مجًٔ

 (  00:  21:  36/ 332) اهلدى والنور/ 
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 ٌٖ ًٜصّ َٔ تسى ايتُرٖب  

 املراٖب األزبع١ إٔ ُتٗجس

مٚ تَقل: بٖٕف هذه جزئٜٔ قٚ أمهٜٔ يف افقاؿع: إٔف يٚ صٔخْٚ! هؾ ظْد مداخِٜ:

ًٚ، هؾ يًالتِزم مالـ هالذا،  ٓ عقز افتديـ بٚفتّذهٛ واختٚذ ادذاهٛ إربًٜ ديْ

 أو هؾ ٍٕٓؿ مـ هذا أن  جر هذه ادذاهٛ إربًٜ ومٚ ًٕتٍٔد مـ ظِّٓٚ؟

 شٌؼ اجلقاب ظـ هذا مع افدـتقر جٚري بٚجلْٛ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

قل: إٔالالف يٖخالالذ مالالـ افُتالالٚب ؿِالالٝ فالالف ظْالالدمٚ ؿالالٚل ال: أن اخلجْالالدي يَالال افنالالٔخ:

 وافًْٜ، ووع ـِّٜ ؾَط وحٚشٌتف ظِٔٓٚ، تذـرون هذا؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

دٚذا؟ ٕٕف ٓ يَالقل هبالذا افَالقل وٓ ؽالره، وإٕالام واجالٛ افداظٔالٜ إػ  افنٔخ:

افتالالالالل هالالالالل إصالالالالؾ قالالالالذا افالالالالديـ  ¢اهلل.. إػ اتٌالالالالٚع ـتالالالالٚب اهلل  وشالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

قال افهالالالالحٚبٜ.. أؿالالالالقال افتالالالالٚبًغ.. أؿالالالالقال اإلشالالالالالمل، ؾالالالالذفؽ ٓ يًْالالالالل إهالالالالدار أؿالالالال

إئّالالالٜ ادجتٓالالالديـ، هالالالذا ٓ يًْالالالل بالالالٚفًُس، إٔالالالٚ بٍْزالالال أذت أن هالالالذا ـالالالالم ٓ 

يهالالال  ًٕالالالٌتف فِخجْالالالدي وٕحالالالـ أظالالالر ف افْالالالٚس بٍوالالالؾ اهلل بَّٔالالالٜ أؿالالالقال افًِالالالامء 
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افالالذيـ شالالٌَقٕٚ  ٕن هالالذه إؿالالقال أؿالالؾ مالالٚ يَالالٚل ؾٔٓالالٚ: مْٓالالٚ مالالٚ يهالال  ومْٓالالٚ مالالٚ ٓ 

اؾالالؼ افُتالالٚب وافًالالْٜ ومْٓالالٚ مالالٚ ٓ يقاؾالالؼ افُتالالٚب وافًالالْٜ  ذفالالؽ يهالال ، مْٓالالٚ مالالٚ يق

ٕن افًِامء مجًٔٓؿ متٍَغ ظالذ أن احلالؼ ٓ يتًالدد، ؾال٘ذا جالٚء ؿالقٓن خمتٍِالٚن 

 ًٚ يوىر أحدٕٚ حْٔئذ إٔف يقازن بغ افَقفغ هٗٓء، ادقازٕٜ هذه شتٍت  فالف ضريَال

 مـ افٌحٞ وافتٍُر، وؿدياًم ؿٔؾ: 

 وبودهٚ تتٌغ إصٔٚء.

افالالدظقة إػ افرجالالقع فُِتالالٚب وافًالالْٜ ٕهالالؾ افًِالالؿ، وأن  ؾِالالٔس مًْالالكوفالالذفؽ 

أهؾ افًِؿ ظِٔٓؿ أن ئٌْقا فِْٚس مٚ إٔزل اهلل يف افَران ويف افًالْٜ هالذا ٓ يًْالل 

إهالالدار أؿالالقال افهالالحٚبٜ وافتالالٚبًغ وإئّالالٜ ادجتٓالالديـ فُالالـ يًْالالل: مثالالؾ مالالٚ ؿالالٚل 

ًٚ: أن ٕٖخالالذ مالالـ حٔالالٞ أخالالذوا، مالالـ أيالالـ أخالالذ وا؟ أخالالذوا مالالـ افُتالالٚب أخقٕالالٚ شالالٚبَ

وافًالالالْٜ، ؾالالال٘ذًا: ٕحالالالـ.. هالالالذا جالالالقاب شالالالٗافؽ ب٘عالالالٚز: إذًا: ٕحالالالـ ًٕالالالتًغ بالالالٖؿقال 

افًِالالالامء: افهالالالحٚبٜ وافتالالالٚبًغ وأتٌالالالٚظٓؿ وإئّالالالٜ ادجتٓالالالديـ فالالالٔس إربًالالالٜ بالالالؾ 

وإربًغ وإربًامئٜ وإربًٜ آ ف  ٕن إمٜ اإلشالمٜٔ مٚ صٚء اهلل ؾٔٓٚ ـالام 

ٜ مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ، ًٕالالتًغ بالالٖؿقال هالالٗٓء افًِالالامء فٍٓالالؿ يًِالالؿ ضالالالب افًِالالؿ افزـالال

 أص  إؿقال ادقاؾَٜ فُِتٚب وافًْٜ امٚ اختِػ ؾٔف افْٚس.

 فًع أجٌتؽ، وفًِْٚ بًد ووًْٚ افَْٚط ظذ احلرو ف.

 (  00:  47:  37/ 332) اهلدى والنور/



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

778 

 
 حٍٛ عباز٠ ايطخاٟٚ 

 يف ذّ ايتكًٝد

 ادَِل: يًٖل ظـ ظٌٚرة افىحٚوي: 

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل داخِٜ:م

 مٚ ؾّٓٝ. افنٔخ:

 ظٌٚرة افىحٚوي: مٚذا يَقل يف ذم افتَِٔد وافتًهٛ؟ مداخِٜ:

 ادَِل: أبق جًٍر افىحٚوي؟

 ٓ ؾرق بغ مَِد يَِد وبغ هبّٜٔ تَٚد أو هذا مًْٚه. افنٔخ:

 ؽٌل أو ظهٌل. وأطْف ؿٚل هق: مٚ يَِد إٓ … مداخِٜ:

 . فٍيٜ ظهٌل.… افنٔخ:

 .ٓ يَِد إٓ ؽٌل...… مداخِٜ:

 ٌٌل أو ظهٌٌل. إي ًٕؿ.ؽ افنٔخ:

 إٔٚ رأيٝ ظْده تًهٛ فِّذهٛ احلٍْل رء رهٔٛ. تًهٛ مداخِٜ:

مًِالالٔش يالالٚ صالالٔخ، فُالالـ اذـالالروا دٚشالالـ مقتالالٚـؿ، ورؽالالؿ أن احلالالديٞ  افنالالٔخ:
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ؤًػ افًْد، فُـ ادًْك صحٔ ، ٓ تًٌقا إمقات ؾ٘ ؿ ؿالد أؾوالقا إػ مالٚ 

جًٍالالالالر افىحالالالالٚوي ًٕالالالالؿ مَِالالالالد، ويٌِالالالالٛ ظِٔالالالالف افتَِٔالالالالد، ويالالالالداؾع ظالالالالـ ؿالالالالدمقا. أبالالالالق 

 ادذهٛ دؾٚع ادَِديـ، وفُـ هق خر مـ ـثريـ.

 هق أظِؿ مـ أيب حٍْٜٔ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

أؿقل فؽ: هق خر مـ ـثر مالـ ادَِالديـ بالدفٔؾ إٔالف خالٚفػ ادالذهٛ  افنٔخ:

 يف ظؼات ادًٚئؾ.

 مٚ صٚء اهلل. مداخِٜ:

ريالالد مالالـ إخقإْالالٚ افالالدظٚة إػ افًالالْٜ أن يًرؾالالقا ٚ يف افقاؿالالع أُ ه، فُالالـ إٔالالا افنالالٔخ:

. ظـ افًٚدة وظـ افتَِٔد إٓ بًد ..ضًٌٜٔ افٌؼ، وأن يالحيقا صًقبٜ إٓتُٚشٜ

جٓالالد جٓٔالالد وزمالالـ مديالالد، فًِالالؽ تنالالٚرـْل يف اضالظالالؽ ظالالذ ظِالالؿ أيب حًالالْٚت 

 افُِْقي.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

تالالٖثروا بّالْٟٓ أهالؾ احلالالديٞ، وإٔالف مالـ ٕالالقادر احلٍْٔالٜ يف اقْالد افالذي  افنالٔخ:

ًٚئؾ افتل خيٚفٍقن ؾٔٓٚ أئّتٓؿ، وإٔف مٚت ومل يُتالٛ فالف ادواختٚروا ـثرًا مـ 

ًٚ يف افالالدظقة  أن يًالالٔش حٔالالٚة ضقيِالالٜ، ويف اظتَالالٚدي فالالق أتالالٔ  فالالف ذفالالؽ، فُالالٚن رأشالال

إػ احلديٞ وأهؾ احلديٞ هْٚك يف اقْد حٔٞ ـٚن يَالٔؿ، فُالـ ـالام يَقفالقن، 

يهالالال  أن يَالالالٚل أو تَالالالٚل: ظٚجِتالالالف ادْٔالالالٜ ؾِالالالؿ يالالالت  فالالالف أن ومالالالٚ أدري هالالالذه افًٌالالالٚرة 

يًتّر يف هذا افَْد افًِّل بٌزارة ظِّف ٕصٌ  يف رأيل خرًا مـ افذي جرت 

بْٔالالف وبٔالالْٓؿ مْٚؿنالالٚت ضقيِالالٜ وهالالق صالالديؼ حًالالـ خالالٚن، ؾالال٘ذًا إذا رأيْالالٚ أبالالٚ جًٍالالر 
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افىحالالٚوي وأمثٚفالالف متًّالالُغ بٚدالالذهٛ ؾٔجالالٛ أن ًٕالالر ف أن هالالذه ضًٌٔالالٜ افٌؼالال، 

افالالالالتخِص مالالالالـ اثالالالالٚر، بالالالالؾ ومالالالالـ أضار هالالالالذا اجلّالالالالقد ادالالالالذهٌل فالالالالٔس بالالالالٕٚمر  وأن

افًٓؾ أبدًا، ؾ٘ذا وجدٕٚ أبٚ جًٍر خيٚفػ مذهٌف يف ظؼات ادًٚئؾ، يف ـتٚبف 

دذهٌالالف وهالالق ذح مًالالٚ:ي أثالالٚر، ؾٍالالل هالالذا افُتالالٚب  ...تجذ ؾٔالالف تًهالالٌفيالالافالالذي 

ًٚ فِحالديٞ،  يقشالػ اتًٌٍٕٚف يكالح بّخٚفٍتالف ٕيب حٍْٔالٜ واإلمالٚم دّالد أيب ظال

ظِؾ ٕٕف مل خيرج ظـ افتَٔد بٚدذهٛ إػ حد ـٌر ـام هق افنٖن يف ابـ ؾٖٕٚ أُ 

احلْالالٌع إػ أبًالالد، فُالالـ  فَالالٔؿ حٔالالٞ خرجالالٚ ظالالـ افتًّالالؽ بٚدالالذهٛتّٔٔالالٜ وابالالـ ا

مع ذفؽ بَٔٝ هْٚك رواشٛ ـثرة وبخٚصٜ بٚفًْالٌٜ ٓبالـ افَالٔؿ، حٔالٞ بَالل ؾٔالف 

ْالالٚ ؿالالد تتِّالالذ ظالالذ بًالالض ادنالالٚيخ ف ؾالالٔام يٌالالدورواشالالٛ تهالالق ف، ـالالٚن ؿالالد تتِّالالذ 

 ًٚ افهقؾٜٔ هْٚك، وفذفؽ  د مْف تهق ف ٓ ٕجده يف ابـ تّٜٔٔ، أه. وإٔٚ صخهٔ

 افرواشٛ فٔس بٕٚمر افًٓؾ أبدًا. ٓ أفقمف  ٕٕف اخلالص مـ هذه

ؾخالصالالالالالٜ افُالالالالالالم أن أبالالالالالٚ جًٍالالالالالر افىحالالالالالٚوي هالالالالالق رجالالالالالؾ ظالالالالالٚمل بٚفًالالالالالْٜ ظالالالالالٚمل  

فىالالالرق وإفٍالالالٚظ ويٌْالالالل ظِٔٓالالالٚ بٚحلالالالديٞ ظالالالذ ضريَالالالٜ أهالالالؾ احلالالالديٞ، وعّالالالع ا

ًٚ ذظٜٔ، ويف ـثر مالـ إحٔالٚن عتٓالد وٓ يَِالد، فُالـ أـثالر إحٔالٚن مالع  أحُٚم

ًٚ مًٓالالٚ حًالالْٚتف،  إشالالػ هالالق حٍْالالل ادالالذهٛ، ؾالال٘ذاً َ إذا ذـرٕالالٚ شالالٔئٚتف ذـرٕالالٚ أيوالال

وفُالالالالـ إٔهالالالال  يف شالالالالٌٔؾ يًْالالالالل إعالالالالٚد رء مالالالالـ افتَالالالالٚرب افٍُالالالالري بْْٔالالالالٚ وبالالالالغ 

حالالالالالقل افًالالالالالٔئٚت، وإٕالالالالالام ُٕثالالالالالر مالالالالالـ افدٕدٕالالالالالٜ حالالالالالقل ادخالالالالالٚفٍغ فْالالالالالٚ أن ٓ ٕدٕالالالالالدن 

احلًْٚت، وحْٔام ٕوىر إػ أن ٕذـر أن هذا رجؾ مع ؿدره وظِّف طؾ جٚمدًا 

ظذ تَِٔده، يف أـثر ادًٚئؾ ًٍٕؾ ذفؽ، ْٕٕٚ ٓ ٕريد أن ٕحالٚيب أحالدًا، وفُْْالٚ 

ًٚ يف بًالالالض اجلًِالالالٚت افًِّٔالالالٜ عالالالٛ أن  ًٚ، ظٍالالالقًا ؿريٌالالال ٕريالالالد ـالالالام أذت إٔالالالٝ إٍالالال
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ًٚ  ًٕتًّؾ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ، ومـ شٔٚشتؽ أن  ْع صٚحٌْٚ مـ أن يًالجؾ ـالمال

فالالالؽ، هٓالالالف هالالالذه شٔٚشالالالٜ ذظٔالالالٜ. ٓ بالالالٖس ؾٔٓالالالٚ يف إذا مالالالٚ ووالالالًٝ يف مقوالالالًٓٚ. 

ـالالالالذفؽ )ٕن احلََٔالالالالٜ إٔالالالالٚ أخنالالالالك مالالالالـ اإلؾالالالالراط يف افتٍالالالالريط أن يسبالالالالك إخقإْالالالالٚ 

مالالالـ افىالالالالب افْٚصالالالئقن ظالالالذ افٌّالالالز وافِّالالالز وافىًالالالـ يف ادخالالالٚفٍغ فْالالالٚ يف ـثالالالر 

ادًالالالالٚئؾ، بٔالالالالْام هالالالالؿ يًالالالالُِقن مًْالالالالٚ يف اخلالالالالط إشالالالالٚد وهالالالالق اتٌالالالالٚع افُتالالالالٚب 

وافًالالالْٜ،( فُالالالـ خيتٍِالالالقن ظْالالالٚ أ الالالؿ ٓ يزافالالالقن مَِالالالديـ، وإٔالالالٚ ـالالالام يَقفالالالقن ـالالالام 

يَقفقن ظْدٕٚ يف شقريٚ: افًٌد افٍَر، إٔٚ أظر ف دالٚذا إٔالٚ مًْالجؿ مًُالؿ ـثالرًا  

وجالؾ إَٔالذ:ي بٍوالؾ مالـ ٕ:ي مٚ ظنٝ حتٝ تقجٔف ظٚمل حٍْل، وإٕام ربْٚ ظالز 

ظْالالالده، وٕنالالالٖ:ي ٕنالالالٖة ظِّٔالالالٜ خٚصالالالٜ، ؾالالالام ظرؾالالالٝ افتّالالالذهٛ إٓ يف أول حٔالالالٚيت 

افًِّٔالالٜ، ؿالالرأت ظالالذ وافالالدي رمحالالف اهلل، وظالالذ ؽالالره مالالـ بًالالض منالالٚيخ احلٍْٔالالٜ 

مثؾ مراؿل افٍالح ٓبـ افَالدوري، ومالٚ ٕحالق ذفالؽ، فُالـ هظالٚن مالٚ هالدا:ي ريب 

قر فالالالق ـْالالالٝ ؿالالالد ٕنالالالٖت ظالالالذ إػ افًالالالْٜ، وظنالالالٝ ظِٔٓالالالٚ ـالالالام تالالالرون، فُْالالالل أتهالالال

ادذهٛ احلٍْل شْغ ضقيِٜ، ثؿ جٚء:ي افٍت  بًالد ٍٕي، افُتالٚب وافًالْٜ، ـالام 

ع ويًالالالالقد إػ افهالالالالقاب بٚدٔالالالالٜ ًٍٕالالالالؾ ٕحالالالالـ مالالالالع افْالالالالٚس افٔالالالالقم، هالالالالٚت حتالالالالك يرجالالالال

  ةًغ، صًٛ جدًا هذا.

 .مع افنٔخ... مل ..افنٔخ ؾٚف ، هق افنٔخ ؾٚف  بًدك مداخِٜ:

 هف  افنٔخ:

 صديد.هذا  مداخِٜ:

 ؾٚف  يٌِغ،  مداخِٜ:
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 إن صٚء اهلل هق يهر مـ افٍٚحلغ، اشاًم ومًًّك. افنٔخ:

 هف. مداخِٜ:

اه. ؾٚدَهالالقد أردت أن أؿالالقل، فالالق افتَْٔالالٚ مالالع بًالالض هالالٗٓء ادَِالالديـ  افنالالٔخ:

أو افهالالقؾغ ادْحالالرؾغ أو إصالالٚظرة أو ادٚتريالالديـ ؾٚشالالتجٚب فْالالٚ إٕالالف واهلل هالالذا 

فًْٜ، وفُـ فُـ إٔٝ تراه ٓ يزال ظالذ ظَٔدتالف، ٓ افُالم هق احلؼ افُتٚب وا

يالالزال ظالالذ حٍْٔتالالف، ؾٖٕالالٚ بالالٖؿقل: جمالالرد أن تًالالّع مْالالف هالالذا آظالالسا ف ظالالذ افتًٌالالر 

افًقري: اوحؽ يف ظٌؽ، اوحؽ يف ظٌؽ إالف واؾالؼ مًالؽ ظالذ هالذا إصالؾ 

افهحٔ ، فُـ مًْك ذفؽ تتٚبًف بٚدقظيٜ وافتذـر وإػ اخره، ثؿ مٚ حهِٝ 

را ف ظام ـٚن ظِٔف مـ افتّذهٛ إػ افتًّؽ بٚفُتٚب وافًْٜ، هالذا مْف مـ إح

هالالالالالذا أمالالالالالر  ،ٕالالالالالقر ظالالالالالذ ٕالالالالالقر، أمالالالالالٚ أن يهالالالالالٌ  شالالالالالٍِل افًَٔالالالالالدة وادالالالالالْٟٓ افًِّالالالالالل،

ب وتًٌف مع أصالحٚبف، فْيال ¢مًتحٔؾ. وادثؾ بغ أيديْٚ أن ٕرى جٓد افٌْل 

دوًا ظع ذفؽ اخلٍِٜٔ افثٚ:ي افراصد ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف، ـؿ ـٚن ظ

صالالديدًا والالد افالالدظقة وـالالؿ ـالالٚن حيالالٚول أن يٍالالتـ افْالالٚس ظالالـ افالالدظقة إػ أن حالالٚن 

 إوان وأشِؿ ظـ ؿْٚظٜ ثؿ ـٚن مـ أؿقى افْٚس يف ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

 أظز اهلل بف اإلشالم. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ادَِل: مٚ زال اإلشالم ظزيزًا مْذ أشِؿ ظّر.

إٔالالالٚ أؿالالالقل فالالالًٌض إخقإْالالالٚ وأضب قالالالؿ أحًالالالْٝ .... ًٕالالالؿ. افنالالالٚهد   افنالالالٔخ:

مثالً، وهذا ادثالٚل أن أذـالره ٕضب بالف ظهالٍقريـ بحجالر واحالد ـالام يَقفالقن 
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ظْالالدٕٚ ظهالالٍقريـ بحجالالر واحالالد، أوًٓ تٌْٔٓالالٚ فِحالالٚضيـ وتٍْٔالالذًا فهالالًقبٜ إرصالالٚد 

افْالالالالٚس وَِٕٓالالالالؿ ظالالالالـ ظالالالالٚدة مالالالالـ افًالالالالٚدات مالالالالع أ الالالالؿ مًالالالالِّقن ومتًٌالالالالدون هلل رب 

ظالالالالٚدة، ؾّالالالالـ افهالالالالًٛ جالالالالدًا جالالالالدًا أن حئالالالالدوا ظْٓالالالالٚ،  افًالالالالٚدغ، وفُالالالالْٓؿ اظتالالالالٚدوا

ًٚ ٕالالالذـر ظيّالالالٜ  وحٔالالالْام شالالالْذـر هالالالذا ادثالالالٚل، أو ٕالالالذـر هالالالذا ادثالالالٚل وشالالالْذـره أيوالالال

افالالذي أرشالالؾ إػ افًالالرب افالالذيـ ـالالٕٚقا يًٌالالدون إصالالْٚم، وـالالٕٚقا ظالالذ  ¢افٌْالالل 

أخالق مًروؾٜ شٔئٜ مـ وأد افٌْٚت ومًٚؿرة اخلّقر وٕحق ذفؽ، ـٔػ اشتىٚع 

ة وافًالم أن يَْؾ هذه إمٜ، إمٜ افًربٜٔ مـ افوالالل إػ اقالدى، ظِٔف افهال

، ¢مالالالـ افؼالالالك إـالالالز إػ افتقحٔالالالد إػ اخالالالره، هالالالذه وحالالالدهٚ مًجالالالزة فِرشالالالقل 

هٚ بٚفدظٚة أخريـ، ادثٚل هق: وإخقإْٚ إردٕٔقن يًرؾقن ذفؽ، ٚؾٔام إذا ؿًْ

ًالالّك بًّالالجد تًرؾالالقن صالالديَْٚ أبالالق مٚفالالؽ دّالالد صالالَرة، هالالق إمالالٚم مًالالجد هْالالٚك ي

صالح افالديـ، وهالق مالـ أوائالؾ افالذيـ اشالتجٚبقا فِالدظقة افًالٍِٜٔ واحلّالد هلل رب 

افًٚدغ هْٚك، وظالر ف يف مجِالٜ مالٚ ظالر ف مالـ افًالْٜ افتالل خٍٔالٝ ظالذ ـثالر مالـ 

ادهالالالالالِغ، وهْالالالالالٚ افَهالالالالالد بٚفتالالالالالذـر احلالالالالالديٞ ادًالالالالالرو ف فالالالالالديُؿ ؾالالالالالٔام أخرجالالالالالف 

 ظْالف ؿالٚل: ؿالٚل افٌخٚري ومًِؿ يف صالحٔحٓام مالـ حالديٞ أيب هريالرة رِض اهلل

إذا أمـ اإلمالٚم ؾالٖمْقا ؾٕ٘الف مالـ واؾالؼ تٖمْٔالف تالٖمغ ادالئُالٜ ؽٍالر »: ¢رشقل اهلل 

، ادنالٚهد أن يف افًالٚمل اإلشالالالم ـِالف افٔالالقم، وهالذه افالالٌالد شفالف مالٚ تَالالدم مالـ ذٌٕالالف

مـ هذا افًٚمل ٓ يُٚد اإلمٚم يتؿ ؿراءة إخرة مـ افٍٚحتٜ، ٓ يُٚد يًُـ ٕقن 

، شإذا أمالالالالـ ؾالالالالٖمْقا»ادًالالالالجد والالالالٟ بالالالالآمغ، واحلالالالالديٞ يَالالالالقل: و وٓ افوالالالالٚفغ إٓ

وافًِامء يؼحقن هذا احلديٞ بًّْٔغ إذا أمـ أي ذع، إذا أمـ إذا ؾرغ، وإذا 

أخذٕٚ افَالقل افثالٚ:ي يف تًٍالر اجلِّالٜ هالذه، ييٓالر تٌالٚيـ افتىٌٔالؼ قالذا احلالديٞ، 
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زالال إفٔالالف واخلىالالٖ افٍالالٚحش جالالدًا، وإذا أخالالذٕٚ افَالالقل إول، وهالالق افالالذي مٚفالالٝ ٍٕ

أخرًا: إذا ذع اإلمالٚم بالآمغ ؾالٚذظقا إٔالتؿ بالآمغ، مالع ذفالؽ ؾٚدخٚفٍالٜ متجًالدة 

ًٚ، هذا هق افًهٍقر افقاحد، وهق تٌْٔف إخقإْٚ افىالب أوًٓ فربالقا إًٍٔالٓؿ   ٚم

ظالالذ هالالذه ادالحيالالٜ ؾالالال يًالالٌَقا اإلمالالٚم بُِّالالٜ امالالغ إٓ بًالالد أن يًالالًّقا تالالٖمغ 

: وإذا ـالالالٚن اإلمالالالٚم ٓ يالالالٗمـ جٓالالالرًا ـٚحلٍْٔالالالٜ جِـ أحالالالد ؾَٔالالالقلًاإلمالالالٚم، وٓ يًالالالت

مالالثالً، هالالذا فالالف حُالالؿ اخالالر، افنالالٚهد هالالذا هالالق افًهالالٍقر إول، افًهالالٍقر افثالالٚ:ي، 

أخقٕالالٚ هالالذا أبالالالق مٚفالالؽ إػ هالالذه افًالالالٚظٜ مْالالذ شالالْغ وهالالالق حيالالٚول أن يالالريب افْالالالٚس 

افَِِٔالالالالالغ افالالالالالذيـ يهالالالالالِقن يف مًالالالالالجده ويف ـالالالالالؾ صالالالالالالة مجًالالالالالٜ ؾوالالالالالالً ظالالالالالـ بَٔالالالالالٜ 

افْٚس هالذا افتٌْٔالف ب٘عالٚز ويالذـرهؿ بٚحلالديٞ، مالع ذفالؽ افهِقات اخلّس يٌْف 

ًٜ إيروا  أول مٚ يَرأ: وٓ افوٚفغ، وـٖٕف مٚ تُِؿ، َٕقل وأؿقل: إخقإْٚ ساح

وظُِٔؿ -مٚ أصًٛ إرصٚد افْٚس وَِٕٓؿ مـ ظٚداعؿ وتَٚفٔدهؿ إػ افهقاب 

افتًِالٔؿ ، ؾ٘ػ أن  الد افْالٚس مالع تُالرار افتٌْٔالف و-افًالم ورمحٜ اهلل وبرـٚت

وافتقجٔالالف مالالٚ اشالالتَٚمقا ظالالذ افًالالْٜ يف هالالذه اجلزئٔالالٜ ؾالالام بالالٚفُؿ إذا وشالالًْٚ دائالالرة 

افتًِالالٔؿ وافتالالذـر بًؼالالات ومئالالٚت ادًالالٚئؾ واهلل هالالذه افالالدظقة حتتالالٚج إػ صالالز 

أيالالقب ظِٔالالف افًالالالم، وٓ أؿالالقل إػ ظّالالر ٕالالقح ظِٔالالف افًالالالم افالالذي فٌالالٞ يف ؿقمالالف 

ًٚ  ٕن هالالذا خالالال ف شالال ْٜ اهلل ظالالز وجالالؾ يف خَِالالف، فُالالـ أفالالػ شالالْٜ إٓ ةًالالغ ظٚمالال

حيتالالٚج افداظٔالالٜ أن يُالالقن صالالٌقرًا، ومالالـ افهالالز أن ًٕالالتًّؾ احلُّالالٜ وافًٔٚشالالٜ، 

ـالالام أذتالالؿ إٔالالتؿ يف بًالالض ـِامتُالالؿ مالالع هالالٗٓء ادخالالٚفٍغ، وأن ٕتِىالالػ مًٓالالؿ، 

وٓ أن ٕحَالالر ظِامءهالالؿ بٔالالْٓؿ، ؾٔيْالالقن بْالالٚ طالالـ افًالالقء، ؾِالالذفؽ ؾّثالالؾ أبالالق جًٍالالر 

ٔقن ـِٓؿ يف افًِؿ ويف افًدول ظـ اجلّقد ظالـ هذا افىحٚوي إٔٚ أ ْك احلٍْ
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 افتَِٔد ادذهٌل يف بًض ادًٚئؾ هذه ًّٕٜ ـٌرة، ومع ذفؽ ؾٕٚمر ـام ؿٔؾ:

 وفنننناكوا إذا عنننندوا ـؾننننقالً 

 

 

 

 ؿصاروا اققوم أـنل منن اقؼؾقنل 

 ؾهٚروا افٔقم؟ 

 ... أظز مـ افَِٔؾ مداخِٜ:

يقؾَْالالالالٚ ٓتٌالالالالٚع افًالالالالْٜ أي ًٕالالالالؿ، ؾًْالالالالٖل اهلل ظالالالالز وجالالالالؾ أن هيالالالالديْٚ وأن  افنالالالالٔخ:

 وافدظقة إفٔٓٚ، بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ، ًٕؿ.

ادَِل: ومع ذفالؽ صالٔخْٚ، ؿالد رأيالٝ افًجٚئالٛ يف افنالظٜ يف افتحالقل ظالذ 

افٌٚضؾ يف بًض افْٚس، يًْل فق ظٚش ظّرًا مديدًا ظذ خىٖ ثؿ ... يْتٓل هالذا 

 اخلىٖ.

 احلّد هلل. افنٔخ:

 ٚ صٔخْٚ...ادَِل: رأيْٚ يف ـنّر افًجٚئٛ ي

 احلّد هلل. افنٔخ:

... افنالالٔخ ظٌالالد افالالرزاق ظٌالالد افالالرب، ظٌالالد افالالرزاق ظٌالالد افالالرب، يًْالالل  مداخِالالٜ:

مًالالالالٚجد ٓحيالالالالقا ظِالالالالٔٓؿ أخىالالالالٚء يف افهالالالالالة وؽرهالالالالٚ، ؾٌّالحيالالالالٜ واحالالالالدة ؾٔٓالالالالٚ 

 يْتٓل ـؾ رء.

ًٚ افتٍَف اخلٍِل، يُقن فًف ةر ؾىر افنٔخ:  .بس هذا ٓ ٓصؽ ٓ يُقن متٍَٓ

ذوٓ أصالالالالالالققؿ صالالالالالالحٔحٜ، أهالالالالالالؾ حالالالالالالديٞ أصالالالالالالِٓؿ افتًّالالالالالالؽ  ٓ.. مداخِالالالالالالٜ:

بٚفُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ... يًْالالالالل إصالالالالؾ صالالالالحٔ ، ؾالالالال٘ذا ؿِالالالالٝ: ؿالالالالٚل اهلل ؿالالالالٚل رشالالالالقفف، 
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 مٓٔئغ هؿ فِتٌٔر بًٓقفٜ.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ؾجئْٚ  ،ادَِل: رحْٚ بٌْٚرس أول أول وؾد راح مـ اجلٚمًٜ افًٍِٜٔ بٌْٚرس

درشالالقن أن افًْالالٍٜٔ يف افًَٚئالالد ـتالالٛ افتقحٔالالد ٓ وجالالقد قالالٚ وهالالؿ يدرشالالقا ؾالالٔام ي

ـتالالالٛ دّالالالد ظٌالالالد افقهالالالٚب ٓ وجالالالقد قالالالٚ أبالالالدًا، وظّالالالدعؿ يف افًَٔالالالدة افًْالالالٍٜٔ، 

ؾٚشالالالتُْرٕٚ ؿِْالالالٚ: ـٔالالالػ هالالالذا ادالالالْٟٓ، إٔالالالتؿ تزظّالالالقن إُٔالالالؿ أهالالالؾ حالالالديٞ وإُٔالالالؿ 

شٍِٔقن، دظقتُؿ افدظقة افًٍِٜٔ واهلل مٚ ظْدـؿ مـ افًالٍِٜٔ رء، بالؾ ظْالدـؿ 

ٚ، افًَٔالالالدة افًْالالالٍٜٔ، جالالالٚبقا أظالالالذار يًْالالالل ؾٔٓالالالٚ ادٌَالالالقل وؽالالالر ادٌَالالالقل، ثالالالؿ والالالده

ٟٓ بٖيالالديُؿ  فقا ادالاْل ٟٓ ؿالاٚل ّقٕٚ ادالاْل ، وخالالالص مالاٚل يف حشالاِل ىالالقا مالاٚل صالالئتؿ مالاـل افُتالاٛل

ٟٓ افتقحٔالد،  ب اداْل ٟٓ جئْاٚل بُتالاٚل ٕاٚل اداْل ب ـتالاٛل اباـل رء، َؽر  تّٔٔالاٜل واباـل ظٌالد افقهاٚل

ب افتقحٔالالالد ؾالالال ت  ادجٔالالالد ومنالالالك، راحالالاٝل اجلٚمًالالاٜل افىحٚويالالاٜل افقاشالالالىٜٔ افتدمريالالاٜل ـتالالاٚل

 .اقْديٜ ؾقرًا تٌر افًٍِٜٔ تٌر ؾقرًا أصقل صحٔحٜ أصققؿ صحٔحٜ

 احلّد هلل. افنٔخ:

ادَِل: احلّد هلل. بًديـ بس اجلامظٜ يُّـ يزدون دٚ أذـر هذا افُالم، 

يروحالالقن يْالالٚمقن ظالالـ افالالدظقة، َٕالالقل اصالالزوا ظالالذ افالالدظقة بالالس تُالالقن إخالالالق 

 س ـالالالذفؽ، يًْالالالل افنالالالٔخ مالالالٚ يٌٌالالالك يالالالزدـؿ، خِالالالقـؿ رجالالالٚل يًْالالاللضٌٔالالالٜ، هٓالالالف أفالالالٔ

 صٌٚفغ، فُـ بٚحلُّٜ وإدب...

 (  00:  09:  58/ 369) اهلدى والنور/
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  ايطًفٝني أِْٗ   ّاتٗا

ُٜ  زٕٚ املراٖبدَِّكال 

ن افًٍِٔغ ٓ يَدرون ادذاهٛ إربًٜ حؼ ؿدرهٚ، بدفٔؾ إيَقفقن  افًٚئؾ:

 حٍْٔالالالٜ افالالالًْامن، ويالالالذـرون جالالالرح بًالالالض ظِالالالامء أ الالالؿ حيىالالالقن ظالالالذ اإلمالالالٚم أيب

احلديٞ ؾٔف ويْتَدون ـثرًا مالـ مًالٚئؾ ادالذهٛ احلٍْالل، مالع أن هالذا ادالذهٛ 

 ّٜ إربًٜ؟ئظِٔف أـثر اجلامهر مـ ادًِّغ، ؾام مقؿػ افًٍِٔغ مـ إ

هالذه افتّٓالف تِحالؼ بًالٚبَٚعٚ أن افًالٍِٔغ يف ـالؾ بالالد افالدٕٔٚ يًرؾالقن  افنٔخ:

ء، ؾٓالالالؿ ٓ يٌخًالالالقن افْالالالٚس أصالالالٔٚءهؿ، ـالالالام أ الالالؿ ٓ يرؾًالالالقن افًِالالالامء ؿالالالدر افًِالالالام

وهالالق شالالٔد افٌؼالال ـالالٚن يَالالقل  ¢ؾالالقق ادْزفالالٜ افتالالل ووالالًٓؿ اهلل ؾٔٓالالٚ  ٕن افٌْالالل 

، ؾالال٘ذا ـالالٚن هالالذا صالالٖن شقق مْزفتالالل افتالالل إٔزفْالالل اهلل ؾٔٓالالٚٓ ترؾًالالق:ي ؾالال»ٕصالالحٚبف: 

ِامئٓالالؿ، ، ؾٚفًالالٍِٔقن يِتزمالالقن هالالذا ادالالْٟٓ افقشالالط مالالع ظ¢دّالالد ادهالالىٍك 

 ًٚ ؾٓؿ مثالً ٓ يرؾًقن أبٚ ًٕٔؿ إصالٍٓٚ:ي مالثالً، ؾَٔقفالقن ظْالف بًالٌٛ ـقٕالف حٚؾيال

مالالالـ ادحالالالدثغ ادنالالالٓقريـ فُثالالالرة افروايالالالٜ ٓ يَقفالالالقن بٖٕالالالف يف مًرؾالالالٜ افهالالالحٔ  

وافؤًػ ـٚإلمٚم افٌخٚري، فُالْٓؿ يًتَالدون إٔالف حالٚؾظ مالـ حٍالٚظ ادًالِّغ، 

ـ أشالٚفٌٔف افتالل هبالٚ يالروي أحٚديالٞ وإْٔٚ ٕحـ ادتٖخريـ يًتٍٔدون مـ ـتٌف، وم

ـتٌف ؾٚئدة ـالزى ٓ يًالًٓؿ آشالتٌْٚء ظْٓالٚ، ؾوالالً ظالـ أ الؿ ٓ يْيالرون إػ أيب 
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ًٚ ؿالد  ًٕٔؿ هذا إصٍٓٚ:ي إٔف مـ إئّٜ ادجتٓديـ يف افٍَالف، ؾُالام ًِٕالؿ مجًٔال

يُالالالقن ظْالالالده صالالالقؾٔٚت، وؿالالالد يُالالالقن ظْالالالده مالالالـ إحٚديالالالٞ ادقوالالالقظٚت افقالالالء 

 .ؾ إًٕٚن حَفافُثر، ؾْحـ ًٕىل ـ

 ( 00:  52: 57/   396) اهلدى والنور / 

اضب هبالالذا مالالثالً مالالـ أئّتْالالٚ ٕحالالـ أهالالؾ احلالالديٞ، حتالالك يًِالالؿ اجلّٔالالع إْٔالالٚ ٓ 

تًهالٛ ظْالدٕٚ ٕحالالد وٓ ظالذ أحالد، ؾٚإلمالالٚم أبالق حٍْٔالٜ رمحالالف اهلل، هالق أو إئّالالٜ 

د إربًٜ مـ حٔٞ افىٌَٜ وهق منالٓقرًا بٍَٓالف رمحالف اهلل، ؾالْحـ بالال صالؽ ًٕالتٍٔ

ٍف مالع إئّالٜ إربًالٜ ٍْف مع إئّالٜ افًالتٜ، ٕهالْمـ ظِّف يف ؾَٓف، وفُْْٚ ٓ ٕه

ًٚ هالالالّْ يف افٍَالالالف، فُْْالالالٚ ٓ ٕ ٍف مالالالع إئّالالالٜ افًالالالتٜ، يف مالالالٚ يتًِالالالؼ بٚحلالالالديٞ تهالالالحٔح

ًٚ، ٕن اإلمالالالٚم أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ رمحالالالف اهلل، مل يًالالالر ف ظْالالالف إالالالف ظْالالالل بالالالٚفتجقال  وتوالالالًٍٔ

ٞ مالالالـ خمتِالالالػ افالالالرواة، ـالالالام وؿالالالع وافىالالالقا ف يف افالالالٌالد، جلّالالالع افًالالالْٜ وإحٚديالالال

وبخٚصٜ مْٓؿ إئّٜ افًتٜ، افٌخٚري وبَٔتٓؿ،  يف ـثٍر مـ أئّٜ احلديٞ ذافؽ

ًٚ ٕه ًٚ ٓ ٕرؾًالف ؾالقق ْفُْْٚ ـام ؿِٝ إٍ ٍف مع إئّٜ إربًٜ يف افٍَالف فُْْالٚ أيوال

مْزفتالالالف افتالالالل إزفالالالف اهلل ؾٔٓالالالٚ، ؾالالالال َٕالالالقل هالالالق ـٖمحالالالد إمالالالٚم افًالالالْٜ يف ـثالالالرة افروايالالالٜ 

ًٚ، بالالالؾ وٓ ِٕحَالالالف بٚإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل اٞ، ومًرؾالالالٜ فِحالالالدي ًٚ و رحيالالال فرجالالالٚل تقثَٔالالال

رمحالالف اهلل، افالالذي صالال  ظْالالف، إالالف ـالالٚن يَالالقل فتِّٔالالذه اإلمالالٚم امحالالد رمحالالف اهلل، إذا 

ًٚ أو  ًٚ أو مكالالي ًٚ أو بكالالي ًٚ، ؾالالٖظِّْل بالالف، شالالقاء ـالالٚن ـقؾٔالال جالالٚءك احلالالديٞ صالالحٔح

ًٚ حتك أظّؾ بف، اإلمٚم افنٚؾًل يًس ف فإلمٚم  امحد بتٍقؿف يف اإلحٚضٜ حجٚزي

ًٚ َٕالقل  ن اإلمالٚم إبٚفًْٜ ظذ ٍٕس اإلمالٚم افنالٚؾًل رمحالف اهلل هُالذا وفُْْالٚ أيوال

افنالالٚؾًل يف افٍٓالالؿ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، هالالق أؿالالقى يف ذافالالؽ مالالـ اإلمالالٚم امحالالد، 
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وفالقا أن اإلمالٚم امحالد شالٚظده ظالذ أن يتٍالقق ظالذ ـالؾ إئّالٜ ادجتٓالديـ، ـثالالرة 

ًٚ ظِٔف يف افٍَف، ٕٕالف أؿالقى مْالف مٚدتف يف احلديٞ، فُٚن اإل مٚم افنٚؾًل، متٍقؿ

يف آشالالتٌْٚط، وفُالالـ اإلمالالٚم امحالالد رمحالالف اهلل، اشالالتٌْك بٕٚحٚديالالٞ وأثالالٚر ظالالـ 

إظالالامل افالالرأي وآجتٓالالٚد، ـالالام ؾًالالؾ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل، ـالالذافؽ َٕالالقل فالالٔس اإلمالالٚم 

ٍٜ بٚفًْٜ و ت ًٚ ؾٔٓٚ، مٚفؽ رمحف اهلل، إمٚم دار اقجرة ـٚإلمٚم افنٚؾًل، إحٚض ٍَٓ

ن اإلمالٚم أبالٚ حٍْٔالٜ إمثؾ اإلمٚم أمحد احٚضٜ بٚفًْٜ، ؾُِؾٍّ مْزفتف ؾالْحـ إذا ؿِْالٚ 

ًٚ ٓ ٕيِّالف وٓ ٌٕخًالف حَالف، ٕن  هق ؾَٔف مالـ افٍَٓالٚ إربًالٜ، وفُْالف فالٔس دالدث

هالالالالالذا ـالالالالالٚن واؿًالالالالالف ؾٕٚنالالالالالٌٚفف بٚفٍَالالالالالف وآشالالالالالتٌْٚط وظالالالالالدم تٔنالالالالال وشالالالالالٚئؾ افتجالالالالالقال 

ظذ آشتٌْٚط مـ افُتالٚب وافًالْٜ يف حالدود  يف افٌالد جًِف يًتّد  فوافتىقا

مٚ ؾت  اهلل تٌٚرك وتًٚػ ظِٔف، وٓ أريد أن .... اجلقاب ظـ مٚ جٚء يف افًالٗال 

امٚ ؿد يىًـ ؾٔف بًض افْٚس افٔقم، يف أيب حٍْٜٔ اظتامدًا ظذ ـثٍر، وٓ أؿقل 

ظالالالالذ بًالالالالض إؿالالالالقال افتالالالالل جالالالالٚءت يف حالالالالؼ أيب حٍْٔالالالالٜ وإالالالالف ٓ يًتّالالالالد ظِٔالالالالف يف 

ًٚ، هْالالالٚك ـثالالالر مالالالـ افًِالالالامء  ،ديٞاحلالالال هْالالالٚ ٓ بالالالد فْالالالٚ مالالالـ أن َٕالالالقل ـِّالالالٜ حالالالؼ أيوالالال

وافٍَٓالالٚء ؿالالد ظرؾالالقا بًالالٌٛ إنالالٌٚقؿ بٚفٍَالالف إٔالالف والالًٍٜ يف حالالٚؾيتٓؿ، وذاـالالرعؿ 

ؾِالالالؿ يًرؾالالالقا ب٘ـثالالالٚرهؿ يف احلالالالديٞ أوًٓ، ثالالالؿ مل يًرؾالالالقا بوالالالٌىٓؿ دالالالٚ رووا مالالالـ 

ًٚ، ؿالالد ـالالٚن مالالـ هالالٗٓء دّالالد ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ  ابالالـ أيب فالالٔذ وهالالق احلالالديٞ ثٕٚٔالال

أحالالالد افٍَٓالالالٚء افًالالالًٌٜ، ؿالالالد ـالالالٚن مالالالـ هالالالٗٓء أيب حٍْٔالالالٜ اإلمالالالٚم إول مالالالـ إئّالالالٜ 

إربًالالالٜ، ؾالالال٘ذا ؿِْالالالٚ دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ ؾَٔالالالف، فُْالالالف والالالًٔػ 

ًٚ حلٚفالالالف يف روايالالالٜ  ًٚ فالالالف وبٕٔٚالالال ًٚ ؾٔالالالف، وإٕالالالام ـالالالٚن وصالالالٍ احلالالالديٞ، مل يُالالالـ هالالالذا ضًْالالال

، وًٕىٔالالف ادرتٌالالف افتالالل يًالالتحَٓٚ، حٔالالْام احلالالديٞ، حتالالك ٕٖخالالذ حديثالالف ظالالذ حالالذر
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وصٍف ظِامء احلديٞ بوًػ احلٍظ وافذاـرة، إن امٚ يدل ظذ أن افْٚس ـالؾ 

افْٚس إٓ مالـ ظهالؿ اهلل، هالؿ مالٚ بالغ إؾالراط وتٍالريط، أمالٚ افًالدل أمالٚ افقشالط ؾٓالذا 

ؿِام ٕجده وهذا افذي ٕدظق افْالٚس إفٔالف،  الد ادتًهالٌغ ٕيب حٍْٔالٜ، دالٚذا فالق 

وا يف ذافؽ إػ دؿٜ افٍٓؿ وآشتٌْٚط، ـام جٚء ظـ اإلمٚم افنٚؾًل أ ؿ اؿتك

رمحالالالالالالف اهلل، إالالالالالالف ؿالالالالالالٚل افْالالالالالالٚس ظٔالالالالالالٚل يف افٍَالالالالالالف ظالالالالالالذ أيب حٍْٔالالالالالالٜ، فالالالالالالق أن أتٌٚظالالالالالالف 

ادتًهٌغ فف ورؾًقه إػ افًامء ؾٔام يتًِؼ بٚفٍَف ؾَط، فقجدٕٚ قؿ ظذرًا ٕن 

ًٚ، ـالٚن قالؿ حجالف يف اإلمٚم افنٚؾًل وهق مـ هق يف ادًرؾٜ وافٍَف ـام ؿِْ ٚ إٍ

ذافالالؽ، أمالالٚ أن يهالالٍقه بٚفوالالٌط واحلٍالالظ أوًٓ، ثالالؿ أن يتقجٓالالق إػ افٌّالالز وافِّالالز 

وافىًالالـ يف إئّالالٜ افٌُالالٚر، افالالذيـ مالالْٓؿ اإلمالالٚم أمحالالد وافٌخالالٚري ومًالالِؿ، وظٌالالد 

يف احلٍالالالالظ ؾٌِالالالالغ  إٔالالالالف والالالًٔػاهلل ابالالالـ مٌالالالالٚرك وؽالالالرهؿ امالالالالـ وصالالالٍقا أبالالالالٚ حٍْٔالالالٜ 

إن وصالالالالػ هالالالالٗٓء إئّالالالالٜ ٕيب حٍْٔالالالالٜ  فالالالالقا:أن يَقتًهالالالالٛ هالالالالٗٓء ٕيب حٍْٔالالالالٜ 

بًالالالقاء احلٍالالالظ ـالالالٚن مالالالـ تًهالالالٌٓؿ ظِٔالالالف، ومًْالالالك ذافالالالؽ أن هالالالٗٓء أئّالالالٜ اجلالالالرح 

وافتًالالديؾ ؾٓالالؿ  وافتًالالديؾ افالالذيـ ًٕتّالالد ظِالالٔٓؿ يف هالالذا افٌالالٚب، يف جمالالٚل اجلالالرح

ًٚ ظِٔالالف،  فًٔالالقا أتَٔالالٚء ٕ الالؿ جرحالالقا أبالالٚ حٍْٔالالٜ، يف افروايالالٜ بالالدون حالالؼ، بالالؾ تًهالالٌ

قن ٕيب حٍْٔالالٜ؟، فَْٔالالذوا أبالالٚ حٍْٔالالٜ مالالـ أمالالر ٓ يٗاخالالذ ظِٔالالف ؾالالامذا ؾًالالؾ ادتًهالالٌ

ًٚ، ضًْالالقا يف أئّالالٜ مالالـ أئّالالٜ اجلالالذ وافتًالالديؾ، فالالق صالال  ضًالالْٓؿ ؾالالٔٓؿ فُالالٚن  حرظالال

ًٚ ؾالالٔٓؿ، ؾإلَٕالالٚذ  مالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ امالالٚ ٓ ييالاله مالالـ وصالالٍف بٖٕالالف ـالالٚن إجرحالال

ٌِقا دء احلٍظ ضًْقا يف أوفئؽ إئّٜ وؿد ـْٝ اشتَهٔٝ مجٓقرًا مْٓؿ ؾٌ

ًٚ مـ ادتَدمغ وادتالٖخريـ، ـِٓالؿ تتالٚبًقا ظالذ وصالػ  ٕحق ةًٜ ظؼ ددث

أيب حٍْٜٔ، بٖٕف ؤًػ يف حديثف، ضًْالقا يف ـالؾ هالٗٓء إصالخٚص مالـ إئّالٜ 
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ًٚ يف  افٌُالالٚر افٍحالالقل يف شالالٌٔؾ مالالٚذا، إَٕالالٚذ أيب حٍْٔالالٜ مالالـ شالالقء احلٍالالظ، فالالٔس ظٌٔالال

 ِّٓٚ.هذا ويدفُؿ ويٗـد فُؿ أن افًهٌٜٔ ادذهٌٜٔ تًّؾ ظ

 ) حهؾ ؿىع وتٌديؾ يف افُالم (

إُٔالالالؿ ٓ  الالالدون ؾالالالٔٓؿ مثالالالؾ هالالالذا احلالالالامس، يف افالالالدؾٚع ظالالالـ دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد 

افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ، دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ، ظٌالالالد افالالالرمحـ 

مالٚم ظيالٔؿ فُْالف يف احلالديٞ إِٔؾ، ابْف دّد مـ افٍَٓالٚء افًالًٌٜ، ؾَٔالف جتٚبًل 

يالالداؾًقن ظالالـ دّالالد ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ ابالالـ أيب فالالٔذ، صالالٕٚف صالالٚن أيب حٍْٔالالٜ، ٓ 

ًٚ قالالالالؿ يف افٍَالالالالف، مالالالالع إٕٕالالالالف فالالالالٔس  مالالالالٚم مالالالالـ أئّالالالالٜ ادًالالالالِّغ يف افٍَالالالالف، إٕالالالالف أمٚمالالالال

ؾٔالالالالداؾًقن ظالالالالذ إمالالالالٚمٓؿ بٚفٌٚضالالالالؾ، وٓ يالالالالداؾًقن ظالالالالـ ؽالالالالره ٕٕالالالالف ٓ هيّٓالالالالؿ إٓ 

 ًٚ إٓتهٚر إلمٚمٓؿ بٚفٌٚضالؾ، أظالقد ٕؿالقل هالؾ وصالػ افالراوي بالام ؾٔالف يًتالز ضًْال

مؼالالالالالالوع يف افؼالالالالالالع؟ اجلالالالالالالقاب ٓ، وفالالالالالالقٓ ذفالالالالالالؽ مل يُالالالالالالـ هالالالالالالذا افًِالالالالالالؿ... ؽالالالالالالر 

ادًرو ف بًِؿ اجلرح وافتًديؾ، ٕن ظِامء احلديٞ فق تقرظقا تقرع افهقؾٜٔ 

افٌٚرد ومل يهٍقا ـؾ راو بام ؾٔف مـ وًػ يف حٍيالف أو يف عّالٜ فالف يف صالدؿف 

 ٔٔز مالٚ  ٕصٌحٝ ذيًٜ اإلشالم، ـؼيًٜ افٔٓقد وافْهٚرى، ٓ شٌٔؾ فْٚ إػ

صالالال  ظالالالـ رشالالالقل اهلل صالالالذ اهلل ظِٔالالالف وافالالالٜ وشالالالِؿ، ـالالالام أن افٔٓالالالقد وافْهالالالٚرى ٓ 

يًتىًٔقن أن ئّزوا افروايٚت افهحٔ  افتل تروى ظـ إٌٔٔٚئٓؿ فذافؽ ـٚن مـ 

ف اإلشالْٚد، وؿالٚل بًالض أئّالٜ مزايٚ هذه إمٜ اإلشالالمٜٔ أ الٚ تٍالردت بقالء، اشالّ

فَالالٚل مالالـ صالالٚء مالالٚ صالالٚء، وايالالش مًْالالك اإلشالالْٚد مالالـ افالالديـ فالالقٓ اإلشالالْٚد  احلالالديٞ:

شًِالالِٜ افالالرواة افالالذيـ يٖخالالذ بًوالالٓؿ ظالالـ بًالالض ويهالالؾ  :أي ؟اإلشالالْٚد مالالـ افالالديـ

احلالديٞ إػ افهالحٚيب إػ افٌْالل صالذ اهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ، هالذا هالق اإلشالالْٚد، 
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 ًٕالالالر ف حالالالٚل ـالالالؾ راوي مالالالـ هالالالٗٓء افالالالرواة مل ٕالالالتُّـ مالالالـ أن ًٕالالالتٍٔد مالالالـ ملؾالالال٘ذا 

ًٚ، أئّالالالٜ اجلالالالرح افًالالالْد أوًٓ ثالالالؿ أن ًٕالالالر ف احلالالال ديٞ افهالالالحٔ  مالالالـ افوالالالًٔػ ثٕٚٔالالال

وافتًالالالالالديؾ ذهٌالالالالالقا إػ أ الالالالالؿ يتَربالالالالالقن إػ اهلل تٌالالالالالٚرك وتًالالالالالٚػ، يف ؿالالالالالققؿ ؾالالالالالالن 

صالالالدوق دء احلٍالالالظ، ؾالالالالن صالالالدوق هيالالالؿ، ـثالالالرًا، ؾالالالالن ؾالالالٚحش دء احلٍالالالظ، 

ؾالالالالن مالالالسوك، مالالالتٓؿ، ؾالالالالن ـالالالذاب، ؾالالالالن ووالالالٚع، ؾالالالالن دجالالالٚل، ؾقصالالالػ رواة 

مالتٓؿ، ـالام تًِّالقن ًديؾ هق مـ  ٚم ٕهالحٓؿ ٕافتاحلديٞ، مـ أئّٜ اجلرح و

ٚفقا »يف احلالالالديٞ افهالالالحٔ ،  حٜ، ؿالالال هالالأل ـ اْف حٜ، افالالالدي هالالأل ـ اْف حٜ، افالالالدي هالالأل ـ اْف افالالالدي

ؿ مٓت الاٚل ّغ، وًف ٜ ادًالاِل الال ّٕئ ٚبالالف، وفرشالالقفف، و ُت ل هلل، وف ٚ رشالالقل اهلل، ؿالاٚل ـ يالال وإذا  ،شدالال

ن مِِالالتؿ ؾٖٕالالٚ مالالٚ مِِالالٝ بًالالد، وفالالذافؽ ؾالالٖرجق إٓتٌالالٚه، وإٓ ؾْْكالال ف، وتْكالالؾق

صٚء اهلل، وٓئّٜ ادًِّغ وظٚمتٓؿ... ٕهال  فًٚمالٜ ادًالِّغ  مًل راصديـ إن

ًٚ بحالالالالؼ افهالالالالحٌف، مالالالالـ   ٔٔالالالالز افهالالالالٚف  مالالالالـ افىالالالالٚف ، أوًٓ بًّرؾالالالالٜ افروايالالالالٜ، وثٕٚٔالالالال

 ،ًٚ تهٚحٛ، تهٚحٛ ادالٗمـ، ٓ تهالٚحٛ إٓ مٗمْالٚ، وٓ يٖـالؾ ضًٚمالؽ إٓ تَٔال

ًٚ، و ًٚ أو يهالالالٚحٛ مٌتالالالدظ فالالالق ـالالالٚن هالالالذا ادٌتالالالدع ؾالالال٘ذا رأيالالالٝ رجالالالالً يهالالالٚحٛ ؾٚشالالالَ

ًٚ يف طالالٚهره وجئالالٝ إػ هالالذا افهالالٚحٛ ادٌالالرور بالالذافؽ افهالالٚف  ادٌتالالدع  صالالٚحل

ٓ »ؾَِالالالٝ فالالالف يالالالٚ أخالالالل، ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل صالالالذ اهلل ظِٔالالالف وافالالالٜ وشالالالِؿ  ٛ إ ح ٓ تهالالاٚل

هالالذا رجالالؾ مٌتالالدع هالالذا رجالالؾ دء إخالالالق مالالٚ تُالالقن ؽالالامزًا وٓ تُالالقن  ،شمٗمْالاٚل

ًٚ، وادٗمـ فٔس بٚ فًِٚن وٓ افىًٚن ـام جٚء يف احلالديٞ صتاًم، وٓ تُقن فًٕٚ

ًٚ ظْالالالؽ مالالالـ  افهالالالحٔ  فُْالالالؽ إذا ووالالالًٝ افىًالالالـ يف دِالالالف، ؾٖٕالالالٝ تُالالالقن مروالالالٔ

ربؽ، وفًِف مـ ادٍٔد، يف هذا افهدد أن ٕروي فُؿ حالديٞ أيب هريالرة وؽالره 

حالالديٞ أيب هريالالرة رواه اإلمالالٚم افٌخالالٚري، يف إدب ادٍالالرد ب٘شالالْٚد جٔالالٍد يرتٍالالع 
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مالـ ضريالالؼ اخالر، جالالٚء رجالؾ إػ افٌْالالل صالذ اهلل ظِٔالالف  إػ مرتٌالٜ افهالحٜ، بّجٔئالالف

وافالالالٜ وشالالالِؿ ؾَالالالٚل يالالالٚ رشالالالقل اهلل جالالالٚء ينالالالُقا جالالالٚره، ؿالالالٚل يالالالٚ رشالالالقل اهلل، جالالالٚري 

 ، ًٜ ًٚ، أفالٔس ؽٌٔال طِّْل، إتٌٓق أن ؿقفف هالذه اديِالقم جالٚري طِّْالل أفالٔس ضًْال

ّْالل، »بؾ هق ؽٌٜٔ، ؾٕٚيروا مٚذا ـٚن مقؿػ افرشقل ظِٔف افًالم  ؿٚل: جٚري طِ

ٜ افىريالؼٚل: اخرج متؿ افرجالؾ، وافىريالؼ بىًٌٔالٜ  ؾًٍالؾشٚع دارك واجًِالف ظالذ ؿٚرظال

ًٚ، ؾُالالالٚن ـالالالؾ مالالالٚ مالالالر ٕالالالٚس ورأوا هالالالذه  ًٚ إٓ ٕٕالالالف مىروؿالالال احلالالالٚل مالالالٚ شالالالّٔٝ ضريَالالال

افيالالالٚهرة افتالالالل تٍِالالالٝ إٔيٚرهؿ،ؿالالالٚفقا مالالالٚ فالالالؽ يالالالٚ ؾالالالالن، ؿالالالٚل جالالالٚري طِّْالالالل، ؾالالالام 

ًٚ؟ ضًالالـ يُالالقن مالالْٓؿ إػ أن يَقفالالقا ؿٚتِالالف اهلل، فًْالالف اهلل، هالالذا ض ًالالـ أم فالالٔس ضًْالال

ؾئالالع، واجلالالٚر افيالالٚمل يًالالّع ـالالؾ هالالذه ادىالالٚظـ، ؾالالام ـالالٚن مْالالف إٓ أن رـالالض إػ 

افٌْالالل صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ فَٔالالقل فالالف: يالالٚ رشالالقل اهلل أؤمالالر جالالٚري بالالٖن ئًالالد 

ـ يف »متٚظف إػ داره، ؾَد فًْْل افْٚس ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم: ًْالؽ مال الد ف َف

ًْالالؽ مالالا الالامء، ؿٌالالؾ أن ِي رضًف مالالـ مثالالؾ هالالذا احلالالديٞ وافٌحالالٞ ضقيالالؾ  ،شـ يف ٕا

وفُـ أوجالزه بٌٔتالغ مالـ افنالًر ـْالٝ حٍيالتٓام يف صالٌٚيب، افنالًر افٍَٓالل افالذي 

جمّقظالف، متٍرؿالٜ يف افُتالٚب يٌٌْل أن حيٍالظ ٕٕالف شالِس ومجٔالؾ وؾٔالف أحُالٚم 

 وافًْٜ، ؿٚفقا:

  نننتةاقؼننند  قنننقس بغقبنننة ِف 

 

 

 

ٍف    رِ ذِّ وحُمَنننن مننننتظؾٍِّم ومعننننرِّ

 ومننن ؼًا ومسننتػتٍي ؿسنن وجمنناهرٍ  

 

 طؾننب اإلعاكننة ِف إزاقننة مـؽننرِ  

ًٚ ظالالالذ هالالالذا   افَالالالدح افٌٌٔالالالٜ: دالالالرم، فُالالالـ يف هالالالذا إصالالالٔٚء افًالالالتٜ فالالالٔس درمالالال

ًٚ ف مالالٜ، ثالالؿ د  َظالال  ،قاَحالال ر  ادٌالالدأ افٍَٓالالل إىِالالؼ أئّالالٜ احلالالديٞ، حٔالالْام َج  فقا ٕهالالح

ـالالٕٚقا مالالـ ورظٓالالؿ وخالالقؾٓؿ مالالـ رهبالالؿ، ٓ تٖخالالذهؿ يف ذفالالؽ فقمالالٜ ٓئالالؿ، ؾُالالقن 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

753 

د ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ ابالالـ أيب فالالٔذ مالالـ افٍَٓالالٚ مالالٚ حالالٚل ذافالالؽ دو الالؿ ودون دّالال

حلديٞ ـذافؽ ـق ؿ يًِّقن ـام ؿٚل افنٚؾًل اوصٍف بًقء احلٍظ يف روايٜ 

أن أبٚ حٍْٜٔ افْٚس ظٔٚل يف افٍَف ظِٔالف مالٚ مالًْٓؿ ذافالؽ أن يهالٍقه بٚفوالًػ يف 

ًٚ ف مالالف دالالٚذا هالالذا أبالالق داود صالالٚحٛ افًالالْـ يالالتٓؿ ا بالالـ ابْالالف ظٌالالد اهلل احلالديٞ ٕهالالح

أؾيالالع امالالٚ ؿٔالالؾ يف أيب حٍْٔالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ بالالٚجلرح، يَالالقل بٍِالالظ أيب داود ؾَٔالالقل 

ًٚ ينٓد يف أبٔف ظٌد اهلل بٖٕف ؤًػاابْل ـذاب، وظع ابـ   .دديْل أيو

ؾِالالامذا هالالٗٓء ادتًهالالٌٜ، هيتّالالقن بُالالالم أئّالالٜ اجلالالرح يف بًالالض افٍَٓالالٚء وٓ 

ابْالالف، وذاك يىًالالـ يف أبٔالالف، ـالالؾ هالالذا  يْيالالرون إػ إٕهالالٚؾٓؿ حٔالالْام هالالذا يىًالالـ يف

ًٜ فِحديٞ افٌْقي أن يدخؾ ؾٔف مٚ فٔس مْف  .صٕٔٚ

حد أإن افًٍِٔغ ٓ يىًْقن يف  افًٗال:افَقل، يف إجٚبف ظـ هذا خالصٜ 

مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ، وإٕالالام يْزفالالقن ـالالؾ واحالالد مالالْٓؿ مْزفتالالف افتالالل ووالالًف اهلل ؾٔٓالالٚ 

ٕ ًٚ ًٚ: أن ؿالالققؿ أتٌٚظالال ئّالالٜ اجلالالرح وافتًالالديؾ ؿالالققؿ يف إمالالٚم مالالـ هالالذا أوًٓ، وثٕٚٔالال

 ًٚ أئّالالٜ ادًالالِّغ إٕالالف والالًٔػ يف افوالالًٔػ، أو ٓ يٗخالالذ بحديثالالف، هالالذا فالالٔس ضًْالال

مالالالـ ؿٌٔالالالؾ افىًالالالـ افالالالذي ٓ عالالالقز فًِّالالالِؿ أن يَالالالع ؾٔالالالف، بالالالؾ هالالالق مالالالـ ادًالالالتثْٔٚت 

ًٚ، فًؾ يف هذا افَدر ـٍٚيٜ، ًٕؿ.  افًٝ افتل شٌؼ ذـرهٚ إٍ

 شٗال واحد. افًٚئؾ:

 واحد، تٍوؾ؟شٗال  افنٔخ:

 ( 00: 52: 57/ 396) اهلدى والنور / 

 ( 00:  00: 40/   397) اهلدى والنور / 
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 َٕٛ ِصًُْٜ بأِْٗ ايطًفٝني ّاتٗا 

َٜ  ََُِٗصًْأ١ُ٥ املراٖب َاال 

 :ُثالر افًالٍِٔقن مالـ ذـالر ؿالقل إئّالٜ إربًالٜ: يَقفالقن يُ قيْلاحلاُل  أبق اشالحٚق

بًض افًِامء بخال ف  أؾتك ٞؾٖٔتقن ظذ حدي شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل»

طالالالٚهره، ؾِٔزمالالالقن اإلمالالالٚم بالالالف، مالالالع أن اإلمالالالٚم افْالالالقوي رمحالالالف اهلل حَالالالؼ يف مَدمالالالٜ 

ادجّالالالقع أن هالالالذه افًٌالالالٚرة فًٔالالالٝ ظالالالذ طٚهرهالالالٚ، وبالالالذفؽ تٍالالالرد افًالالالٍِٔقن بالالالآراء 

 ؾَٜٓٔ ؤًٍٜ يِزمقن إمٜ هبٚ، ؾام ؿقفُؿ ؟

اهلل ؾالٔام ذهالٛ  جقايب ظذ هذا افًٗال، إٔٚ مع اإلمٚم افْقوي رمحالف افنٔخ:

 -إفٔف بؼضغ اثْغ:

ٕالالف ٓ عالالقز ًٕالالٌٜ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل إػ خمٚفٍتالالف أافؼالالط إول: إذا ـالالٚن يًْالالل 

 فِحديٞ، ٕٕف ؾّٓف ظذ وجف خٚص ؾٓذا صحٔ .

وافؼط افثٚ:ي: إْٔٚ ٕحـ مًؼ افًٍِٔغ إذا ـٚن احلديٞ افذي ؾّٓف اإلمٚم 

بالالف ظالالذ مالالٚ يٌالالدو فْالالٚ مالالـ افقجالالف افنالالٚؾًل ظالالذ وجالالف ووجالالدٕٚ أئّالالٜ اخالالريـ ظِّالالقا 

أخالالالر فًِّْالالالك وأراد افْالالالقوي إالالالف ٓ عالالالقز فْالالالٚ افًّالالالؾ بالالالف، ٕن اإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل 

خالر، حْٔئالذ ٕحالـ ٍْٕهالؾ ظْالف وَٕالقل ٓ عالقز اظّؾ بالف يف وجالف، أو ظالذ مًْالك 

فْٚ أن ًّٕالؾ بحالديٞ ؾّٓالف افنالٚؾًل وشالٚئر إئّالٜ ظالذ وجالف، وٍّٕٓالف ٕحالـ يف 
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واحلالديٞ يف واؿًالف حيتّالؾ وجٓالغ، ٓ ٕجالد أحالدًا خالر، اخر افزمٚن ظذ وجف ا

شالالالٌَْٚ إػ إخالالالذ بٚفقجالالالف أخالالالر، حْٔئالالالذ ؾالالالْحـ مالالالع اإلمالالالٚم افْالالالقوي أمالالالٚ إذا ـالالالٚن 

 ناحلديٞ سي  افدٓفٜ ٓ يٌَؾ تٖويالً، وظرؾْٚ أن اإلمٚم افنٚؾًل أو ؽالره، ٕ

مٚمالالالالالٚ مالالالالالـ أئّالالالالالٜ ادًالالالالالِّغ افٍَٓالالالالالٚء إهالالالالالق يالالالالالتُِؿ يف حالالالالالدود مذهٌالالالالالف وظرؾْالالالالالٚ أن 

تٓديـ ؾنه ظذ خال ف طٚهره وجالٚء ظالذ تًٍالره بالدفٔؾ ٓ ًِّٕالف وجالٛ ادج

ن دٓفالالالٜ احلالالالديٞ سحيالالالٜ وفالالالٔس ٖأمالالالٚ إذا ـالالالٕٚقا مًالالالِّغ مًْالالالٚ بالالال ،ظِْٔالالالٚ أن ٕتًٌالالالف

خالالر، شالالقى رأي ؾالالالن وظالالالن، حالالغ اظْالالدٕٚ دفٔالالؾ يكالال ف هالالذه افدٓفالالٜ إػ رء 

أصالالؾ ذاك ُٕالالقن مالالع احلالالديٞ، ٕن اإلمالالٚم افنالالٚؾًل ًٍٕالالف ـالالٚن يَالالقل احلالالديٞ 

، أمالالٚ اإلمالالٚم مًالالتَؾ يف ًٍٕالالف ؾٔجالالٛ ظالالذ ـالالؾ مًالالٍِؿ إذا صالال  فديالالف أن يًّالالؾ بالالف

خالالالر، ؾَْالالالقل هالالالذا ادًْالالالك أخر،إمالالالٚ أن يُالالالقن فالالالف دفٔالالالؾ اؾنالالاله بًّْالالالك  افنالالالٚؾًل

بٚفًٌْٜ إفْٔٚ َٕتْع بف ؾقجٛ حغ ذاك أن ٕتًٌف، أو فٔس ظْالده دفٔالؾ إٓ آجتٓالٚد 

فٔالالف، ؾالالْحـ يف هالالذه احلٚفالالٜ وـالالٚن احلالالديٞ طالالٚهر افدٓفالالٜ ظالالذ خالالال ف مالالٚ ذهالالٛ إ

 .شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل» :رصٚد إئّٜإٕىٌؼ ظّقم 

افٌْالل صالذ  ؿد ـْٝ تًروٝ فقء مـ افتٍهٔؾ يف مَدمتل فهالٍٜ صالالةو

ظالـ افٌْالالل  ف حالديٌٞالأن افًالٚمل إذا بِ :قرة هالاللصالاهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ ؾالٖوردت 

ؾٓالالؾ عالالقز فالالف أن صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ، ووالالٚق صالالدره يف تالالرك افًّالالؾ بالالف، 

يًّؾ بف، وهق ظذ خالال ف مذهٌالف، أجالٚب اإلمالٚم افًالٌُل ًٕالؿ عالقز فالف افًّالؾ 

ن احلديٞ صحٔ ، وأن مًْٚه ظذ مٚ وو  فف ـٚن فف ظالذرًا ظْالد ٖخز بأبف، إذا 

ؿ بٚفًْالالالالٌٜ اهلل ظالالالالز وجالالالالؾ، أن يًّالالالالؾ بالالالالف، هالالالالذا بٚفًْالالالالٌٜ ف مالالالالل افًالالالالٚمل، ؾالالالالام بالالالالٚفُ

 فًِٚمل، أو ضٚفٛ افًِؿ.



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

753 

، ؾالٖؿقل إوالٚؾٜ ٚيٜ اإلجٚبٜ ظـ هذا افًٗالد ال مـ وؿٍف، يف  فُـ هْٚ ٓ ب

تٌالٚع افُتالٚب اوا مًْٚ ظذ جلقاب، أريد مـ ضالبْٚ، افذيـ ٕنٗإػ مٚ شٌؼ مـ ا

ّالالٜ ادجتٓالالديـ وظالالذ أن ئوافًالالْٜ، أن ٓ يُقٕالالقا جالالريئغ ظالالذ افتىالالٚول ظالالذ إ

ًٚ مالالـ أفًالالْتٓؿ، ؿالالققؿ ٕحالالـ رجالالٚل وأوفئالالؽ رجالالٚل، هالالذا  يَقفالالقا ـالالام يٍِالالٝ أحٕٔٚالال

ًٚ يف  ظٚر أن يَقفف افنٌٚب افْٚصئ يف ضِٛ افًِؿ، وهق ٓ يالزال ظالذ إؿالؾ صالٚب

ًٚ يف  ًٚ ٕٚصالئ ًٚ يف افًالـ، وفُْالف صالٚب ضِٛ افًِؿ، ؿد يُقن ـٓالً، وؿالد يُالقن صالٔخ

ضِٛ افًِؿ، مع ذفؽ هق يَقل حْٔام يَٚل ـٔػ إٔٝ تَٚرن يف افًِالؿ، وتًالتَؾ 

رجالٚل وأوفئالؽ رجالٚل، إيالروا أن  ٕحـ اجلقاب:يف ؾّٓؽ فِحديٞ، ؾُٔقن 

بّْٚشٌٜ افُالم ظذ مٚ شٌؼ حقل أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل، مـ ؾوؾ أيب حٍْٜٔ إٔف 

ؿٚل: إذا جٚءت أثٚر ظـ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم، يف مًٖفٜ مٚ متٍَالٜ ٓ 

 خال ف بْٔٓؿ ؾٔٓٚ، ؾْحـ قؿ تٌع، أمٚ إذا اختٍِقا، ؾْحـ رجٚل وهؿ رجٚل.

ُِّٜ إذا اختِالػ أصالحٚب افٌْالل صالذ اهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ، متك ؿٚل هذه اف

يف مًٖفٜ، ؾٓق خيتٚر ادْٚشٛ يف ؿقل مـ تِؽ إؿقال وٓ خيرج ظـ ؽرهٚ، 

ؾٔجالالٛ أن ٕٖخالالذ أدبالالٚ مالالـ هالالذا إثالالر، ظالالـ أيب حٍْٔالالٜ رمحالالف اهلل، أن ٓ ٕتنالالع يف 

ىالٖ إمالٍٚم ختىئٜ إئّٜ، وإٕام ظِْٔٚ أن ٕتئد وأن ٕسوى يف احلُؿ بخىٖ، فالٔس خ

واحالالالد، بالالالؾ خىالالالٖ أئّالالالٜ ـثالالالريـ، فًالالالٝ داظٔالالالٜ إػ افتًهالالالٛ فِجّٓالالالقر، ٓ فًالالالٝ 

ًٚ، وفًُِالالؿ تًِّالالقن ذافالالؽ ظِالالاًم ئَْٔالال ًٚ يف افقؿالالٝ ًٍٕالالف ٓ ًٚ مجٓقريالال ، فُْالالل أيوالال

أريالالالالالد مالالالالالـ ضالالالالالالب افًِالالالالالؿ أن يتجالالالالالرؤوا ظالالالالالذ افًِالالالالالامء ٕٕالالالالالف بالالالالالدا فالالالالالف أن احلالالالالالديٞ 

دراشالالٜ ـالالؾ مًالالٖفٜ ظالالذ خيالالٚفٍٓؿ، وإٕالالام أريالالد مالالـ ضالالالب افًِالالؿ،أن يٌُْالالقا ظالالذ 

حدة، أن يدرشقهٚ ـام يَٚل افٔقم، دراشٜ افٍَف ادَٚرن، وفُـ بؼط أن يهؾ 

إػ افْتٔجالالٜ إػ افثّالالرة، ٕن افٍَالالف ادَالالٚرن افٔالالقم يف أـثالالر اجلٚمًالالٚت ادًروؾالالف 
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افٔالالالالالالالقم يف افالالالالالالالٌالد اإلشالالالالالالالالمٜٔ، يتًالالالالالالالٚضقن ادَالالالالالالالدمٚت ثالالالالالالالؿ ٓ يَالالالالالالالدمقن افْتالالالالالالالٚئٟ 

دفٜ ادذهٛ افٍالال:ي، ودفٔالؾ ادالذهٛ افٍالال:ي، وافثّرات، وهؿ يذـرون مثالً أ

ثالؿ ٓ رء وراء ذافالؽ ؾٔخالرج افىٌِالٜ حٔالٚرى، ٓ هالذا فالٔس ؾَالف، وإٕالام افٍَالالف أن 

ًٚ، ـٖتَدم هذه إ ن تَقل مثالً دفٔؾ ؾالن أيالٜ دفٜ و ري مٍٚوِٜ بْٔٓٚ ترجٔح

يالالٜ افٍالٕٔالالٜ، فُْٓالالٚ مالالـ بالالٚب آشالالتدٓل مالالـ افٌالالٚب افًالالٚم، ودفٔالالؾ ؾالالالن اشالالتدل بآ

أخرى خٚصٜ أو بدفٔؾ خٚص واخلٚص يَا ظذ افًٚم وهُذا عري ظِّٜٔ 

تهٍٜٔ بغ إدفٜ، ؿد يُقن مْٓٚ، حديٞ ادذهٛ افٍال:ي ٓ يهال ، واحلالديٞ 

 إػ اخره. ٔ افذي ظٚروف هق افهح

ٕٚ أريد مـ ـؾ ضالب افًِؿ، أن يدرشقا ادًٚئؾ اخلالؾٜٔ دراشالٜ مًٌالىٜ، ٖؾ

، وبًالالالد ذفالالالؽ فٔخالالالرج بٚفْتٔجالالالٜ ثالالالؿ فَٔالالالؾ هالالالذا مقوالالالقظٜ حتالالالٝ ادجٓالالالر افًِّالالالل

 رأيل، ؾ٘ن أصٌٝ ؾّـ اهلل، وإن أخىٖت ؾّـ ٍٕز.

خقالالالال أن أؿالالالالقل ظٚمالالالالٜ ضالالالالالب افًِالالالالؿ، ٓ يتالالالالٖثرون بالالالالًٌض اثالالالالٚر أأرى ـثالالالالرًا و

ًٚ، احلالالالالديٞ ذو  افًالالالالِػ، وٕحالالالالـ شالالالالٍِٔقن، فالالالالٔس اشالالالالاًم وإٕالالالالام هالالالالق مًالالالالّك أيوالالالال

ه افَهالٜ مالٚ أردت صجقن، وفَد تٖخر افقؿٝ أـثر مـ ادٍروض، وفُـ يف هالذ

 ششالالْْف»اإلمالالٚم افالالدرامل يف  ٚ امالالٚ يتًِالالؼ بىٚفالالٛ افًِالالؿ، فَالالد روىآشالالتٌْٚط مْٓالال

ادًالالرو ف بٚدًالالْد، بٚفًالالْد افهالالحٔ ، أن أبالالٚ مقشالالك إصالالًري رِض اهلل تًالالٚػ 

ظْف، جٚء صٌٚح يالقٍم إػ دار ابالـ مًالًقٍد يف افُقؾالٜ، ؾقجالد أصالحٚبف يْتيروٕالف، 

ؿٚفقا: ٓ، ؾجِالس يْتيالره إػ أن خالرج، ؾَالٚل أبالق ؾَٚل: َأَخَرَج أبٚ ظٌد افرمحـ؟ 

ًٚ يف ادًجد رء إُٔ رتف، ومالع ذافالؽ مقشك، يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ:فَد رأيٝ إٍ

، ارجقا إٓتٌٚه إػ اجلّالع بالغ افَْٔوالغ يف افيالٚهر، إٓ خراً  واحلّد هلل، مل أر

ًٚ إُٔرتالالف ومل أروٓ تْالالٚؿض شالالٖٔتُٔؿ ، ـٔالالػ ذافالالؽ ؟، إٓ خالالراً  ، ؿالالٚل: رأيالالٝ صالالٔئ
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افٌٔٚن يف توٚظٔػ افَهٜ، ؿٚل: مٚذا رأيٝ، ؿٚل: إن ظنٝ ؾًساه، ؿٚل: رأيٝ 

ًٚ يف ادًالالالجد ويف وشالالالط ـالالالؾ حَِالالالٜ مْٓالالالٚ رجالالالالً، يَالالالقل دالالالـ  ًٚ، حَِالالال ًٚ حَِالالال ٕٚشالالال

حقفف: شٌحقا ـذا، امحالدوا ـالذا، ـالزوا ـالذا، وأمالٚم ـالؾ رجالؾ مالْٓؿ حلال يًالد 

ؾالالالالال إُٔالالالالرت ظِالالالالٔٓؿ، هْالالالالٚ بالالالالف افتًالالالالٌٔ  وافتحّٔالالالالد وافتٌُالالالالر، ؿالالالالٚل ابالالالالـ مًالالالالًقد: أ

افنٚهد، ؿٚل: ٓ، إتيٚر أمرك، أو إتيٚر رأيؽ، هالذا هالق إدب، أبالق مقشالك هالق 

مالالـ ـٌالالٚر أصالالحٚب افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، ومالالـ ظِامئٓالالؿ، فُْالالف يًِالالؿ إٔالالف فالالٔس 

بّثٚبٜ ابـ مًًقدًا يف افٍَف بٚفُتٚب وافًْٜ، ؾَٚل: ٓ مٚ إُٔرت ظِٔٓؿ، إتيٚر 

ؿالالٚل: أؾالالال إُٔالالرت ظِالالٔٓؿ وأمالالرعؿ أن يًالالدوا شالالٔئٚعؿ أمالالرك، أو إتيالالٚر رأيالالؽ، 

 ًٚ ووالالالالّْٝ قالالالالؿ أن ٓ يوالالالالٔع مالالالالـ حًالالالالْٚعؿ رء، ثالالالالؿ دخالالالالؾ داره وخالالالالرج متٌَْالالالال

،حتالالك دخالالؾ ادًالالجد ورأى تِالالؽ احلَِالالٚت ـالالام وصالالػ فالالف أبالالٚ مقشالالك، شمتِالالثامً »

ؾَالالالٚل قالالالؿ: وحيُالالالؿ مالالالٚ هالالالذا افالالالذي تهالالالًْقن، إٔالالالٚ ظٌالالالد اهلل ابالالالـ مًالالالًقد صالالالحٚيب 

ظِٔف وافٜ وشِؿ، ؿٚفقا: يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ، وهالذا فًالٚن ـالؾ رشقل اهلل صذ اهلل 

ادٌتدظالالٜ، فًالالٚن ـالالؾ ادٌتدظالالٜ، أ الالؿ يَقفالالقن ـالالام شتًالالًّقن، ؿالالٚفقا: واهلل يالالٚ أبالالٚ 

وـالالؿ مالالـ »وهالالذا جقابْالالٚ فٌِّتدظالالٜ ـِٓالالؿ،  افالالرمحـ مالالٚ أردٕالالٚ إٓ اخلالالر، ؿالالٚل: ظٌالالد

ثْٚ أن أؿقامالالٚ مريالالد فِخالالر ٓ يهالالٌٔف، إن دّالالًد صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ، حالالد

يَرؤون افَران يّرؿقن مـ افديـ ـام يّالرق افًالٓؿ مالـ افرمٔالٜ، ؿالٚل صالٚهد هالذه 

افَهالالالٜ، ؾَِالالالد رأيْالالالٚ أوفئالالالؽ إؿالالالقام، أصالالالحٚب احلَِالالالٚت، أصالالالحٚب افالالالذـر ؽالالالر 

، أي صالالالٚروا مالالالـ نادؼالالالوع، ؾَِالالالد رأيْالالالٚ أوفئالالالؽ إؿالالالقام يَٚتِقْٕالالالٚ يالالالقم افْٓالالالروا

ظالالالع ابالالالـ أيب ضٚفالالالٛ، وؿالالالٚتِقه، اخلالالالقارج، افالالالذيـ خرجالالالقا ظالالالذ أمالالالر ادالالالٗمْغ 

مالالالْٓؿ إٓ افَِٔالالالؾ، هالالالذه هالالالل افَهالالالٜ  ٖؾتٓؿ، ومل يالالالْٟوؿالالالٚتِٓؿ، حتالالالك اشتٖصالالالؾ صالالال

ذفالالؽ ادُْالالر وافًالالزة مْٓالالٚ أن أبالالٚ مقشالالك مل يتَالالدم بالالغ يالالدي ابالالـ مًالالًقد فُْٔالالر 
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ًٚ وحتّٔالالدًا وتٌُالالر، وهالالذ افالالذي وصالالٍف بٖٕالالف مل يالالر ا إٓ خالالرًا، دالالٚذا؟، ٕٕالالف تًالالٌٔح

والالؿ إػ هالالذا افالالذـر مالالـ زيالالٚدات وإوالالٚؾٚت إ ٕالالام جالالٚء بالالامخالالر، وفُالالـ اإلُٕالالٚر إ

ًٜ إوالالٚؾٜٔ  ، ـالام يَالالقل اإلمالٚم أبالق إشالالحٚق افنالٚضٌل، بدظال ًٜ جًِالٝ هالذا افالالذـر بدظال

 ًٚ ؾًٌالالالٌٛ هالالالذه اإلوالالالٚؾٚت إُٔالالالر أبالالالق مقشالالالك ذفالالالؽ، فُالالالـ خقالالال أن يُالالالقن وامهالالال

ًٖ، ؾجٚء إػ  مًًقد ؾٖخذ رايٜ، ؾٚتٍؼ رأيٜ مالع رأيالف، وتقجالف ابالـ مًالًقد ابـ خى

 بًٍْف إُٕٚر ذفالؽ، ؾٖٕالٚ ارجالق مالـ إخقإْالٚ ضالالب افًِالؿ أن يَالدروا ٕهالؾ وتقػ

افًِالالؿ ؿالالدرهؿ وجٓالالدهؿ ومْالالزفتٓؿ، وأن ٓ يتَالالدمقا بالالغ أيالالدهيؿ وإٔالالٚ اظالالر ف يف 

ـثالالر مالالـ ادجالالٚفس، يتقجالالف شالالٗال فُالالـ يُالالقن ادجِالالس ظالالٚدًة يًْالالل ؾٔالالف وحالالدة 

نالالٚيخ، حالالٚل، يًْالالل مالالٚ يف تُِالالػ مالالٚ يف رشالالّٔٚت ؾٔتقجالالف افًالالٗال إػ احالالد اد

ؾْٔزي احدهؿ أن يَقل اجلقاب ـذا، هذا ؿِٜ أدب، ٓ عالقز فىالالب افًِالؿ أن 

يًَالالقا يف مثِالالف، ْٕٕالالٚ رأيْالالٚ أبالالٚ مقشالالك وهالالق بًٔالالد ظالالـ ابالالـ مًالالًقد ـٔالالػ خىالالر يف 

ًٚ مْف مـ هق  ظِؿ مْف، إذًا يٌٌْالل ظِٔالف هالق أن يٖخالذ رأيالٜ أؾَف وأبٚفف، أن هْٚك ؿريٌ

ًٚ يف  يف مثؾ هذا إمر احلالٚدث ٕٕالف فالٔس ًٚ بٚإلُٕالٚر، أو ٕٕالف مًروؾال أمالرًا مًروؾال

افؼع، ؾتٖدب هذا إدب، ؾِام ؿٚل فف ابالـ مًالًقد أؾالال إُٔالرت ظِالٔٓؿ، ؿالٚل ٓ 

خقإْالالالالٚ افىالالالالالب أن إبٕٚتيالالالالٚر أمالالالالرك أو إتيالالالالٚر رأيالالالالؽ، هالالالالذا أدب، أؤـالالالالد تقصالالالالٜٔ 

ٚ أصالٚر إفٔالف افٌْالل وان يتالٖدبقا مالع ظِامئٓالؿ، وهالذا اماليوًقه دائاًم ٕهٛ أظٔالْٓؿ 

ٕٚ،  »ذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ بٚحلالالديٞ افهالالحٔ :صالال ر ـ مل يالالرحؿ صالاٌل ٚ مالال س مْالال فالأل

ٚ حَف ًٚدْ ر ف ف ٕٚ، وًي ـٌر وصذ اهلل ظذ دّد افٌْل إمل، وظذ افف  شويقؿر 

 وصحٌف وشِؿ تًِٔاًم ـريام.

 ( 00:  24: 09/   397) اهلدى والنور /  

 ( 00:  35: 23/   397) اهلدى والنور / 
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 صاٜذ ايعصسحٍٛ تكًٝد َ

صٔخْٚ َْٕؾ ظذ مـ يَِد ادذاهٛ إربًالٜ إٔالف ُْٕالر ظِالٔٓؿ مًالٖفٜ  مداخِٜ:

افتَِٔالالالد ويف ٍٕالالالس افقؿالالالٝ هُالالالذا ـًالالالٗال: أرى مالالالثالً إٔالالالف يقجالالالد صالالالٌٚب ـثالالالريـ 

جالالدًا.. صالالٌٚب بًّالالري، مالالثالً ًٕالالٖفف ظالالـ مًالالٖفٜ ؾالٕٔالالٜ وٕالالراه يًّالالؾ ظّالالالً ؾالالال:ي 

أو ؿالٚل إفٌالٚ:ي، أو ؿالٚل مالثالً يف  َٕقل فف: مـ أيـ فؽ هذا؟ يَقل: ؿٚل ابـ بالٚز،

افًالالراق ؿالالٚل افنالالٔخ إيالالٚد، وهُالالذا، و تالالرى أؿقافالالف هُالالذا، أؽِالالٛ حٚفالالف هُالالذا ؾٓالالؾ 

 هذا مـ افتَِٔد أم عقز هذا إمر.

افتَِٔالالالالد يالالالالٚ أشالالالالتٚذ ٓ بالالالالد مْالالالالف، فُالالالالـ ادٓالالالالؿ بٚفًْالالالالٌٜ فُالالالالؾ مًالالالالِؿ أٓ  افنالالالالٔخ:

 ؾَالف دؿٔالؼ حتالك يتًهٛ إٓ فُِتٚب وافًْٜ، هالذه ادًالٚئؾ احلََٔٔالٜ حتتالٚج إػ

ذاهٛ ادمٚ يَع اإلًٕٚن يف اإلؾراط أو افتٍريط، ٕحـ أن مٚ ـٚن ـالمْٚ حقل 

 ن ادَِديـ يتًٌقن افًْٜ.إإربًٜ، ـٚن ـالمْٚ إٔف ٓ عقز أن َٕقل: 

 إٔٚ ـًٗال يًْل.. مداخِٜ:

يت فالالالؽ يف افًالالالٗال فُالالالـ أرجالالالق مالالالٚ يالالالرتٌط شالالالٗال بالالالام شالالالٌؼ مالالالـ اإٔالالالٚ  افنالالالٔخ:

ؿقل: مٌدأ افًِؿ هالق افتَِٔالد.. مٌالدأ افًِالؿ هالق افتَِٔالد، فُالـ مْتٓالك افُالم، ؾٖٕٚ أ

افًِؿ هالق اخلالروج مالـ افتَِٔالد، ؾالٚٔن: إٔالٝ تًالٖل شالٗال يسصال  مالـ افًالٗال أن 

دون ادذهٛ احلٍْل وهٗٓء يَِدون افنٔخ ؾالن وافنٔخ ظالن، إٔٚ ِ  ََ هٗٓء يُ 
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 أرجق أن تٍرق بغ هذا وهذا، دٚذا؟

شالالّٔٝ بًوالالٓؿ مالالثالً افنالالٔخ ابالالـ بالالٚز مالالثالً بَالالدر مالالٚ  هالالٗٓء إصالالخٚص افالالذيـ

أويت مالـ ظِالؿ يًالتَل مالـ افُتالٚب وافًالْٜ وهالق إًٕالٚن مًالرض فِخىالٖ وافًْالالٔٚن 

وإػ اخالالالره، فُْالالالف ٓ يتًهالالالٛ دذهٌالالالف احلْالالالٌع افالالالذي ٕنالالالٖ ؾٔالالالف  ضٔالالالٛ! أيالالالـ مالالالٚ 

ظنالالٝ إذًا يف ادذهٌٔالالٜ شالالقاًء يف أؾًٌٕٚالالتٚن أو يف ترـٔالالٚ أو يف أفٌٕٚٔالالٚ أو يف ـالالؾ 

ؿِالالٔؿ فالالف ضٚبًالالف، بالالالد إتالالراك ٓ إافالالدٕٔٚ ؾٚدذهٌٔالالٜ هالالل ادًالالٔىر ظِٔالالف وـالالؾ  بالالالد

ًٚ، أفٌٕٚٔالالالٚ  يًرؾالالالقن اإلشالالالالم إٓ ادالالالذهٛ احلٍْالالالل فالالالٔس هْالالالٚك مالالالذهٛ اخالالالر إضالؿالالال

ـالالالالذفؽ.. ادٌالالالالالرب مالالالالٚ يًالالالالالر ف ؽالالالالالر ادالالالالذهٛ ادالالالالالٚفُل.. مكالالالال ؾٔٓالالالالالٚ ادالالالالالذهٛ 

 افنٚؾًل وادذهٛ احلٍْل إػ اخره.

ٚمل ٓ مالالذهٛ فالالف، مذهٌالالف مالالذهٛ مٍتٔالالف، وهالالذا ؾالالٚٔن: افًِالالامء يَقفالالقن: افًالال

َُٖفقا ﴿افُالم هق مْتٓالك افًِالؿ، دالٚذا؟ ٕن اهلل ظالز وجالؾ يف افَالران افُالريؿ  َؾٚشاْل

ـْ  قنَ َأْهَؾ افذ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ  جًؾ إمٜ اإلشالمٜٔ ؿًّغ: [12]النح::﴾ِر إِْن 

يـ يًِّالالقن افًَالالؿ إـالالز وإظالالؿ هالالؿ افالالذيـ ٓ يًِّالالقن، ويَٚبِالالف افًَالالؿ افالالذ

ؾٖوجٛ ظذ افًَؿ إول أن يًٖل افًَؿ أخر، مٚ أوجٛ ظذ افًَالؿ إول 

ًٚ ومالالذاهٛ وضالالرق ؿالالددًا، ٓ وإٕالالام ؿالالٚل قالالؿ:  ًٚ وأحزابالال َُٖفقا ﴿أن يتٍرؿالالقا صالالًٔ َؾْٚشالال

ـْ  َؾ افالالالذ  قنَ َأْهالالال الالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالُتْؿ ٓ َت ـُ أهالالالؾ افالالالذـر يًْالالالقن يًْالالالل: يتهالالالِقا  [12]النحةةة::﴾ِر إِْن 

ًٚ ٓ، وإٕالالالالالالالالام بالالالالالالالالٕٚمقات بىريالالالالالالالالؼ اش َؾ ﴿تحوالالالالالالالالٚر إرواح؟ ضًٌالالالالالالالال َُٖفقا َأْهالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالال

رِ  ـْ  أي: افًِامء افذيـ هؿ بغ طٓرإُٔؿ. [12]النح::﴾افذ 

أن: أي إًٕٚن ودظْٚ ٕتُِؿ ظْؽ إٔٝ، إذا ـْٝ ظٚئش يف مجٚظٜ مذهٌٔغ 
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ًٌر توؾالالالٔٓؿ بًالالالض افًِالالالامء يف ادالالالذهٛ فُالالالـ تالالالرى أن أحالالالدهؿ ظْالالالده ؿِٔالالالؾ بالالالٚف

ّالالالالقا هالالالالذه افُِّالالالالٜ؟ يًْالالالالل: فالالالالٔس ظْالالالالده هالالالالذا اجلّالالالالالقد افًالالالالقري: )حلِحالالالالٜ( تٍٓ

ادذهٌل ؿد يٖخذ مـ مذهٛ اخر مٚ يُقن هق أرج  ظْالده، تىّالئـ ًٍٕالؽ إػ 

 هذا أو إػ أوفئؽ.. إػ هذا.

ؾٚفتَِٔد ٓ ٕجٚة مْف وفُـ اخلىقة ادٍرووٜ أن يًًك اإلًٕالٚن فٔىٌالؼ مثالؾ 

ـْ ﴿ؿقفف تًٚػ افًٚبؼ ذـره:  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل قنَ  رِ َؾٚشاْل اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ  [12]النحة::﴾إِْن 

مٚ يتًّؽ بنخص أو بّذهٛ ٓ حئد ظْف ؿٔد صًرة، افقء افثٚ:ي: أن يتّثالؾ 

َذ َبِهالال ﴿دائالالاًم يف مْىَِالالف ؿقفالالف تًالالٚػ:  قا إَِػ اهلل ِ َظالال ٌِِٔع َأْدُظالال ِذِه َشالال ْؾ َهالال ٚ ُؿالال الال َٕ َرٍة َأ

ِْل ًَ ٌَ ـِ ات  ِديـ مٍَقدة، فُـ ظْد هٗٓء افٌهرة أن ظْد ادَ [161]يوسف:﴾َوَم

افالذيـ يَقفالقا فالؽ: شالًّْٚ افنالٔخ ؾالالالن، دالٚذا ترـالقا مالذهٌٓؿ و ًالُقا بٚفنالالٔخ 

ؾالالالالالن؟ أفالالالالٔس ٕ الالالالؿ ييْالالالالقن ؾٔالالالالف افًِالالالالؿ؟ ضٔالالالالٛ! فُالالالالـ بالالالالٚفًُس ظْالالالالدمٚ ترـالالالالقا 

ًٚ وٓ يًالٚرًا  ادذهٛ ٕن ادذهٛ يًرؾقن إٔف مالٚر بخالط ٓ حئالد ظْالف ٓ ئّْٔال

فِالالذي  ٓالاللهلل أـالالز فالالٔس امُالالـ يَالالقل: وجٓالالٝ وجاحلٍْالالل مالالثالً ظْالالدمٚ يَالالقل: ا

ًٚ أبالالالدًا، دالالالٚذا؟ ٕن ادالالالذهٛ احلٍْالالالل ـالالالؾ ـتالالالٛ  ؾىالالالر افًالالالاموات وإرض حٍْٔالالال

ًٚ دظالالٚء آشالالتٍتٚح: شالالٌحٕٚؽ افِٓالالؿ،  ًٚ أو مًٌالالى افٍَالالف شالالقاًء مالالٚ ـالالٚن مْٓالالٚ مِخهالال

افنالالالٚؾًل بالالالٚفًُس مالالالـ ذفالالالؽ وجٓالالالٝ وجٓالالالل، فالالالٔس هْالالالٚك أبالالالدًا يف مالالالرة يَالالالقل: 

افالالذي يًالالٖل افنالالٔخ ابالالـ بالالٚز أو ؽالالره يَالالقل فالالؽ: يالالٚ أخالالل!  شالالٌحٕٚؽ افِٓالالؿ، بٔالالْام

هالالذا إدظٔالالٜ ـِٓالالٚ صالالحٝ ظالالـ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؾالال٘ن اشالالتٍت  هبالالذا جالالٚز أو 

 هبذا جٚز فُـ إؾوؾ أن تْقع.

ًٚ ٕؾراد فُالـ هالٗٓء  ؾّـ ينًروا هٗٓء ادَِديـ دظْٚ ًّٕٔٓؿ مَِديـ أيو
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مالالذهٌل.. هالالٗٓء شالالٚئريـ  خالالر مالالـ أوفئالالؽ أؾالالراد  ٕن أوفئالالؽ شالالٚئريـ ظالالذ خالالط

ظالالالذ خالالالط شالالالٍِل، إذا صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل  فالالالذفؽ إذا ـالالالٚن وٓ بالالالد مالالالـ 

ًٚ: إٔالؽ تًالٔش  افتَِٔد ؾرق ـٌر جدًا بالغ تَِٔالد وتَِٔالد، ـالام ضبالٝ فالؽ مالثالً إٍال

يف مالالذهٛ حٍْالالل وؾٔالالف ظِالالامء ـثالالر هبالالذا ادالالذهٛ فُالالـ  الالد أحالالدهؿ ظْالالده رء 

ذهٌٔالالٜ ؾًٍْالالؽ تىّالالئـ إػ هالالذا أـثالالر مالالـ افًِالالؿ بٚحلالالديٞ ورء مالالـ ادروٕالالٜ اد

مـ ؽره، ؾٖوػ وأوػ إذا ـٚن هذا افًٚمل ؿٚل: ٓ، إٔٚ ٓ أتٌع ادذهٛ، إٔٚ أتٌالع 

احلؼ يف أي مذهٛ ـٚن شتىّئـ فف أـثر وشتَقل ـام ؿٚل أوفئؽ افالذيـ َِٕالٝ 

 ًٚ ظْٓؿ  ٕٕف فٔس ادٍالروض يف ـالؾ مًالِؿ أن يُالقن ضٚفالٛ ظِالؿ، فالٔس مٍرووال

ًٚ: فٔس مٍروض يف ـؾ ضٚفٛ ظِؿ إٔف حيٍظ أدفالٜ ادًالٖفٜ هذا، هذا أوًٓ،  وثٕٚٔ

افتل اؿتْع ؾٔٓٚ ئٍُف هق مثالً وإٔٚ أضب مثؾ بًٔط جدًا إٔف شٖل: خروج افالدم 

يَْض افقوقء؟ ؿِٝ فف إٔٚ: ٓ، ٓ يَْض افقوقء ورويٝ فف ؿهٜ فُالـ افَهالٜ 

ْالالده هالالذه مالالع افالالزمـ دخِالالٝ مالالـ هْالالٚ وخرجالالٝ مالالـ هْالالٚ، مالالٚذا بَالالل ظْالالده؟ بَالالل ظ

اخلالصٜ إٔف واهلل افدم ٓ يَْض افقوقء  ٕٕف يف زمـ افرشقل وؿًٝ حٚدثٜ.. 

شتًالالالالالٖفْل مالالالالالٚ هالالالالالل احلٚدثالالالالالٜ؟ ٓ أذـرهالالالالالٚ  ٕن هالالالالالذا مالالالالالـ ظٚمالالالالالٜ ادًالالالالالِّغ فالالالالالٔس 

 مٍروض ؾٔف أن حيٍظ افدفٔؾ، فُـ ؾٓؿ خالصٜ احلُؿ.

وإٔٚ أؿقل هبذه ادْٚشٌٜ: يف بًض إخقإْٚ افًٍِٔغ يٍُِقا أؾالراد ادًالِّغ 

ـِٓالالالالؿ أن يهالالالالٌحقا ـالالالالٖ ؿ جمتٓالالالالديـ يًْالالالالل: يًرؾالالالالقا ادًالالالالٖفٜ ومالالالالـ أيالالالالـ أتالالالالٝ! 

شتجده يُّـ ٓ يٍٓؿ رء يًالٖل شالٗال يَالقل افًالٚمل عالقز أو ٓ عالقز، يَالقل 

افالدفٔؾ فالـ يٍٓالؿ  ٕن ادًالٖفٜ فالٔس مالـ  فُ اُّل ٓ  ٍَ حالٚول يُ  قفف: مٚ هق افدفٔؾ، وهق ف

ًٚ جالدًا، شالئِٝ افقوقح ـٚفنّس يف رابًٜ افْٓٚر ؾٔٓٚ دؿالٜ، وأضب مالثالً   بًالٔى
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ًٚ يف حالالديٞ صالالحٔ :  ظِالالاًم مالالـ أتالالك مًالالجدي هالالذا يىِالالٛ ؾٔالالف »أول أمالالس هٚتٍٔالال

هالالالؾ هالالالذا احلُالالالؿ خالالالٚص بًّالالالجد  افًالالالٗال:ـالالالٚن  شـالالالٚن ـٚدجٚهالالالد يف شالالالٌٔؾ اهلل

افرشالالقل أو ينالالّؾ ـالالؾ ادًالالٚجد؟ ؿِالالٝ فالالف: ٓ، احلالالديٞ فالالٔس خالالٚص بًّالالجد 

مًالالجدي »يَالالقل:  افرشالالقل، ؿالالٚل ال: مالالٚ هالالق افالالدفٔؾ؟ مًالالذور هالالق  ٕن احلالالديٞ

ؿِالالٝ فالالف: يالالٚ أخالالل! فالالٔس ـالالؾ مًالالٖفٜ امُالالـ ظٚمالالٜ افْالالٚس أن يٍّٓالالقا افالالدفٔؾ  شهالالذا

 شصالالة يف مًالجدي هالذا بالٖفػ صالالة»ؾٔٓٚ، ؿٚل ال: إذًا شَْقل: افرشالقل ؿالٚل: 

 إذًا: ـؾ ادًٚجد بٖفػ صالة.

ؾّـ اخلىٖ أن ُِٕػ افْٚس مٚ ٓ يىَٔقن، أول هذا اخلىٖ أن ُِٕالػ افْالٚس 

ؿ ظِامء، هذا تُِٔػ بٚفٌٚضؾ بؾ مـ اخلىٖ أن ُِٕػ ـؾ افْالٚس أن يُقٕقا ـِٓ

ًٚ هالالذا خىالالٖ فُالالـ ـالالام جالالٚء يف إثالالر ظالالـ بًالالض افًالالِػ  يُقٕالالقا ضالالالب ظِالالؿ أيوالال

ًٚ وٓ تُالالـ افرابًالالٜ ؾتِٓالالؽ، افٔالالقم أـثالالر  ًٚ أو مالالتًِاًم أو مًالالتًّ افهالالٚف : ـالالـ ظٚدالال

جمالٚفس  افْٚس مع إشػ يف افًَؿ افرابع ٓ هيّف يًٖل وٓ يتًِؿ وٓ حيي

َرٌة ﴿افًِالالؿ، بالالٚفًُس إذا ـالالٚن يف جمِالالس ظِالالؿ يٍْالالر:  ٍِ تَْْ الال ًْ الالٌر ُم ُْؿ مُحُ   َٖ الال ْت  *ـَ َؾالالر 

َقَرةٍ  ًْ ـْ َؿ  ٕٕف مٚ اظتٚد احلٔٚة افًِّٜٔ. [61 - 66 ]الم:ثر:﴾ِم

ؾٚفنالالالٚهد: افتَِٔالالالد ٓ بالالالد مْالالالف وفُالالالـ تَِٔالالالد ظالالالـ تَِٔالالالد هْالالالٚك ؾالالالرق، ثالالالؿ افتَِٔالالالد 

 افٌٚيالالٜ وهالالل أن يُالالقن ظالالذ بهالالرة مالالـ وشالالِٜٔ وفالالٔس ؽٚيالالٜ، عالالٛ أن يْتٓالالل إػ

 ديْف، وـؾ مـ بحًٌف، ؾٖطـ إٔٚ أظىٔتؽ جقاب شٗافؽ إن صٚء اهلل.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

 (  00: 41:  07/ 546) اهلدى والنور/



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

700 

 

 ضؤاٍ ايعامل ع٢ً ايديٌٝ

ادًالالالالٚئؾ آجتٓٚديالالالالٜ هالالالالؾ عالالالالٛ ظالالالالذ افًالالالالٚمل شالالالالٗال افًالالالالٚمل ظالالالالـ  مداخِالالالالٜ:

 دفِٔٓٚ؟

 إذا ـٚن امـ يٍٓؿ افدفٔؾ... وإٓ ؾال. افنٔخ:

 (44b/00:00:38رحلة النور )
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 إفتا٤ ايطا٥ٌ باملرٖب 

بًالالؿ اهلل، وافهالالالة ظالالذ رشالالقل اهلل.. أمالالٚ بًالالد: يًالالٖل شالالٚئؾ ؾَٔالالقل:  مداخِالالٜ:

مًٌِؿ حٍظ مذهًٌٚ مـ ادذاهٛ إربًٜ، وأخالذ بالف يف ظزائّالف ورخهالف، أعالقز 

 فف أن يٍتل بف افًٚئِغ؟

ٚ إٔالالف مالالذهٛ ؾالالالن،  نالالٔخ:اف الال ًٕ ٓ عالالقز فالالف أن يٍتالالل بالالام تًِالالؿ مالالـ مذهٌالالف إٓ بٔٚ

وفالالالٔس ظالالالذ أشالالالٚس إٔالالالف افًِالالالؿ افالالالذي تقصالالالؾ هالالالق بدراشالالالتف افنخهالالالٜٔ إفٔالالالف، ٕن 

ادَِالالالد فالالالٔس ظٚدًالالالٚ، ادَِالالالد هالالالق حالالالٍٚك حيُالالالل مالالالٚ شالالالًّف، وظالالالذ هالالالذا ؾًِٔالالالف أن 

قل: ن جالالقاب مالالٚ شالالٖفٝ ظالالذ ادالالذهٛ افالالذي درشالالتف وهالالق ـالالذا، وٓ يَالالإيَالالقل: 

اجلقاب ـذا، ٕن افٍرق بغ اجلقابغ: أن اجلقاب افثٚ:ي وهق اجلالزم بٖٕالف ـالذا، 

ؾٓالالذا صالالٖن افًالالٚمل افًالالٚر ف بٚفُتالالٚب وبٚفًالالْٜ، أمالالٚ ادَِالالد وفالالق ـالالٚن مالالـ ـٌالالٚر مالالـ 

 ييـ إٔف مـ ـٌٚر افًِامء، ؾام دام إٔف مَِد ؾٓق فٔس ظٚدًٚ.

 ظْد افًِامء افًٚمل هق ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل: 

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

ٍٛ مًالغ دون أن   هذا هالق افًالٚمل، أمالٚ افالذي يٍْالل حٔٚتالف يف دراشالٜ أؿالقال مالذه

يًالالر ف دفِٔالالف أهالالق مالالـ افُتالالٚب، أم مالالـ افًالالْٜ، أم مالالـ اإلمجالالٚع، أم مالالـ افَٔالالٚس؟ 

ظٚدًالالٚ، ؾٓالالذا هالالق ادَِالالد، وادَِالالد بٚتٍالالٚق افًِالالامء يًالالّك: جالالٚهاًل، وٓ يًالالّك: 
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فالالذفؽ جالالٚء يف ـتالالٛ افٍَالالف يف ـتالالٚب افَوالالٚء: وٓ عالالقز أن يالالقػ اجلٚهالالؾ، ؿالالٚل 

افنالالالٚرح: أي ادَِالالالد، مٓالالالام ـالالالٚن ظٚدًالالالٚ بّذهٌالالالف ؾٓالالالق مَِالالالٌد وفالالالٔس بٚفًالالالٚمل افالالالذي 

 عقز فف أن يٍتل.

ومـ ثّالرة اخلالال ف بالغ احلََٔالل وافًالٚمل افالذي أحًالـ تًالّٔتف بًالض هالٗٓء 

ادجٚزي، أي ادَِد، افٍالرق بالغ هالذا وذاك: أن ادَِديـ حْٔام شامه بال: افًٚمل 

ًٜ يٍتالالل اظالالتامًدا ظالالذ افالالدفٔؾ، إمالالٚ أن يَالالقل: ؿالالٚل اهلل، أو ؿالالٚل رشالالقل  افًالالٚمل حََٔالال

اهلل، أو اإلمجٚع ظذ هالذا، أو يَالقل: فالٔس هْالٚك ٕالٌص وإٕالام أجتٓالد رأيالل، وهالذا 

 اجتٓٚدي، ؾّـ ـٚن ظْده خٌر مْف ؾِٖٔتْٚ بف.

الام  ـالٚن أمٚ افًٚمل ادجٚزي أي: ا دَِد، ؾٓق افذي يَقل بًْٚء ظذ مذهٌف، وفاَل

ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ٓ يٍرؿالالالقن بالالالغ افًِالالالؿ احلََٔالالالل وبالالالغ افًِالالالؿ ادجالالالٚزي، ؾًالالالذ هالالالذا 

افًٚمل ادجٚزي أن يَالقل: مالذهٌل ـالذا، وٓ يَالقل: اجلالقاب ـالذا، ٕٕالف ٓ يالدري 

 وٓ يًِؿ.

 (00:10:11(/313)سلسلة اهلدى والنور )
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 ايتكًٝدايفسم بني االتباع ٚ

ٚ ومتالك يُالقن مَِالًدا، مالٚ افٍالرق بالغ آتٌالٚع  مداخِٜ: اًًل متك يُالقن ادًالِؿ متٌ

 وافتَِٔد؟

افٍرق بغ آتٌٚع وافتَِٔد هق أن إصؾ يف ـؾ مًِؿ أن يُقن ـام  افنٔخ:

ْاِلالالالل ﴿ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  ًَ ٌَ ـِ ات  ٚ َوَمالالالال الالالال َٕ َرٍة َأ
َذ َبِهالالالال قا إَِػ اهلل ِ َظالالالال ٌِِٔع َأْدُظالالالال ِذِه َشالالالال ْؾ َهالالالال ُؿالالالال

ـِغَ وَ  ـَ ادُْْؼِ ٚ ِم َٕ وٓ صالؽ وٓ ريالٛ ظْالد مجٔالع  [161]يوسف:﴾ُشٌَْحَٚن اهلل ِ َوَمٚ َأ

، ثالؿ أن ادَِالد ٓ يُالقن ظالذ  ًٓ افًِامء بؾ ومـ دو الؿ أن افتَِٔالد فالٔس ظِالاًم أو

ٚ ـٌالالًرا بالالغ هالالذا افتَِٔالالد وبالالغ  ديْالالفمالالـ  ةبهالالر ثًٕٚٔالالٚ، قالالذا عالالٛ أن ًِٕالالؿ أن ؾرًؿالال

ٚع بَّتٙالال افالالدفٔؾ، ؾٚفالالذي عًالالؾ ديدٕالالف دائالالاًم وأبالالًدا أن آتٌالالٚع افالالذي هالالق آتٌالال

يَِالد ويّقالال ظالالذ ؽالالر بهالالرة، أي: يّقالال ظالالذ ظّالالك، ؾٓالالذا فالالٔس مالالـ اإلشالالالم 

يف رء  وفالالالالذفؽ ٕحالالالالـ َٕالالالالقل: ٓ عالالالالقز فًِّالالالالِؿ، وٓ أظْالالالالل هْالالالالٚ افًِالالالالامء وٓ 

ٚ أن  اًَل ضالب افًِؿ، أظْل ظٚمٜ ادًِّغ حتك ... مالْٓؿ، ٓ عالقز فًِّالِؿ مىِ

بٚفتَِٔد.. أن عًؾ افتَِٔد ديًْٚ يتَرب بف إػ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، ـالام ؿالٚل  يتديـ

 بًض ادٗفٍغ مـ اخلِػ مع إشػ افنديد، ؿٚل:

 .وواجٛ تَِٔد حز مْٓؿ

واجالالٛ! أي: جًالالؾ افتَِٔالالد إلمالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ أمالالًرا واجًٌالالٚ، أي: جًِالالف 
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ل يف افَٔالالٚس، ؿالالٚل: افَٔالالٚس ديْاًلالٚ، ٕحالالـ َٕالالقل يف افتَِٔالالد ـالالام ؿالالٚل اإلمالالٚم افنالالٚؾً

ضورة ٓ يهالٚر إفٔالالف إٓ حٔالْام ... افالالدفٔؾ مالـ افُتالالٚب وافًالْٜ أو إمجالالٚع إمالالٜ، 

ـالالذفؽ ٕحالالـ َٕالالقل: افتَِٔالالد ٓ عالالقز اختالالٚذه ديْاًلالٚ وفُْالالف ضورة ؾّالالـ مل يالالتُّـ 

مالالالـ ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ أو ضالالالالب افًِالالالؿ أن يًالالالر ف ادًالالالٖفٜ فالالالدفِٔٓٚ مالالالـ افُتالالالٚب 

ٚ وفُٔالالال الالال ًً تٌالالالٔ  فيالالالورات اقن ظالالالذ بهالالالرة مالالالـ ديْالالالف ؾْٓالالالٚ ... وافًالالالْٜ فُٔالالالقن متٌ

دحوقرات.. ؾْٓٚ عٛ افتَِٔد دالـ هالق أظِالؿ مْالف، أمالٚ أن عًالؾ افتَِٔالد ديًْالٚ ا

ًٓ ظالالالـ مرتٌالالالٜ آتٌالالالٚع افالالالذي هالالالق مًرؾالالالٜ ادًالالالٖفٜ بالالالدفِٔٓٚ مالالالـ  ؾْٔكالالال ف بالالالذفؽ أو

افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾوالالاًل ظالالـ مرتٌالالٜ آجتٓالالٚد افتالالل هالالل أظالالذ مراتالالٛ افٌهالالرة يف 

ـ، هالالالذا أن عًالالالؾ افتَِٔالالالد ديْاًلالالٚ يكالالالؾف ظالالالـ أن يُالالالقن ظالالالذ بهالالالرة وظالالالـ أن افالالالدي

 يًر ف أدفٜ ادًٚئؾ يف افؼيًٜ ؾٓذا ٓ عقز يف ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

إًذا: افٍالرق بالالغ افتَِٔالالد وبالغ آتٌالالٚع هالالق ـالالٚفٍرق بالغ افٌهالالر وإظّالالك، وهالالؾ 

 يًتقي افٌهر وإظّك؟ ٓ يًتقيٚن مثاًل.

 (00:22:43/ 3 –اإلمارات  )أسىلة وفًاوى
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ُٜامل  َٕٛ اتباع ايديٌٝ َسِختُرٖبٕٛ 

 ِٖٚ جيتٗدٕٚ فُٝا ال دلاٍ يالجتٗاد فٝ٘

 ؿقفف: "تًٚفٔؿ اإلشالم"َٕؾ اإلمٚم ظـ صٚحٛ ـتٚب 

 ،يًْل جٓالرا ؿالدام اجلْالٚزة ¢ٓ بٖس بٚفتِٓٔؾ وافتٌُر وافهالة ظذ افٌْل 

 ،وتًالرض فِالتُِؿ ؾٔالف ويف ورثتالف ،ويف ترـالف ازدراء بالف ،ٕٕف صٚر صًٚرا فِّٔالٝ

 وفقؿٔؾ بقجقبف مل يًٌد !

 ثؿ ؿٚل اإلمٚم:

وهالالذا مالالع ـقٕالالف مالالـ افٌالالدع ادحدثالالٜ افتالالل ٓ أصالالؾ قالالٚ يف افًالالْٜ ؾِالالؿ يَالالؾ هبالالٚ 

وإٕالك ٕظجالٛ أصالد افًجالٛ مالـ هالٗٓء ادتالٖخريـ افالذيـ  ،أحد مـ إئّٜ أيوالٚ

ذهٛ ظالذ حيرمقن ظذ ضٚفالٛ افًِالؿ أن يتٌالع احلالديٞ افهالحٔ  بحجالٜ أن ادال

ثؿ عتٓدون هؿ ؾٔٓٚ ٓ جمٚل فالجتٓٚد ؾٔف ٕٕف خالال ف افًالْٜ وخالال ف  ،خالؾف

وايؿ اهلل إ:ي ٕـٚد أمٔؾ إػ إخذ  ،مٚ ؿٚل إئّٜ أيوٚ افذيـ يزظّقن تَِٔدهؿ

بَالالالالالقل مالالالالالـ يَالالالالالقل مالالالالالـ ادتالالالالالٖخريـ بًالالالالالد بالالالالالٚب آجتٓالالالالالٚد حالالالالالغ أرى مثالالالالالؾ هالالالالالذه 

َِٔالالالالد إلمالالالالٚم ! ؾالالالال٘ن هالالالالٗٓء آجتٓالالالالٚدات افتالالالالل ٓ يالالالالدل ظِٔٓالالالالٚ دفٔالالالالؾ ذظالالالالك وٓ ت

وإؾًالالالٚدهؿ أـثالالالر مالالالـ  ،ادَِالالالديـ إن اجتٓالالالدوا ـالالالٚن خىالالالٗهؿ أـثالالالر مالالالـ إصالالالٚبتٓؿ

 واهلل ادًتًٚن . ،إصالحٓؿ

 .(607-1/606الضعيفة )
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 ايصٝذ يًُطًُني بايعص١ُ  ا٤دع

 َٔ ايتعصب املرٖيب

 ؿٚل اإلمٚم: 

تٌالٚع أشٖل اهلل ال وفالؽ أن يًهالّْٚ مالـ افتًهالٛ ادالذهٌل، ويقؾَْالٚ وإيالٚك ٓ

 احلؼ مع مـ ـٚن وأن ٕدور مًف حٔٞ دار.

 .(9/375الضعيفة )

 ايصٝذ حيُد اهلل إٔ عصُ٘ َٔ ايتعصب املرٖيب

 ؿٚل اإلمٚم:

يوالالٔع احلالالؼ بًالالٌٛ افتًهالالٛ ادالالذهٌل، واهلل تًالالٚػ هالالق ادحّالالقد أن ظٚؾٕٚالالٚ 

مْالالف، ورزؿْالالٚ حالالٛ افًْٜوٕكالالعٚ، وافتًهالالٛ قالالٚ وحالالدهٚ، ؾِِالالف احلّالالد ظالالذ مالالٚ 

 ادزيد مـ ؾوِف يف أخرة وإوػ. أظىك، وأشٖفف

 .(12/1/150الضعيفة )
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 ايتعصب املرٖيبخطس 

 ؿٚل اإلمٚم مُْرا ظذ بًض متًهٌٜ احلٍْٜٔ:

ٚ دؾٚظالالٚ ظالالـ إمالالٚمُؿ مالالع إٔالالف فالالٔس بِّالالٔؿ، ٕٕالالف  الال ًٕ ٚ ودورا الال ًٍ ـٍالالٚـؿ أهيالالٚ افَالالقم ف

 وؿػ ظْد مٚ ظِؿ، ؾًُِٔؿ بٚتٌٚع مٚ ثٌالٝ يف افًالْٜ ؾ٘ الٚ هالل إصالؾ ؾال٘ذا ؾٚتالٝ

 اإلمٚم ؾِؿ تٍتُؿ، وؿٚمٝ هبٚ احلجٜ ظُِٔؿ.

 .(12/1/298الضعيفة )

 إذا مل ْتبع املراٖب األزبع١ فُٔ ْتبع؟

ًٚ  تْه  مٚذا افًٚئؾ:  ،مًالغ مالذهٛ ٕتٌع ٓ دام مٚ إربًٜ ف ئّٜ بٚفًٌْٜ ضًٌ

 ادًالِّغ بغ خال ف إػ مثالً  يٗدي ؿد إئّٜ مثالً  ـٚن إذا ٕتٌع بٖن تْه  مٚذا

 ٕتٌالع أن تْهال  مالٚذا مًالغ مالذهٛ متٌالع اإلًٕالٚن يُالقن ؿد إربًٜ ذاهٛاد مثؾ

 ؟ اهلل صٚء إن

 جمّالالالالالؾ افًالالالالالٗال هالالالالالذا ظالالالالالـ جالالالالالقايب إٔالالالالالٚ ،احلََٔالالالالالٜ مٓالالالالالؿ شالالالالالٗال هالالالالالذا افنالالالالالٔخ:

 افًالالالالِػ ـالالالالٚن ـالالالالام ًٕالالالالقد أن وهالالالالق ،افًِالالالالؿ أوفالالالالقا فشالالالالٍّٔٓ وادجّالالالالؾ هالالالالؾ،ومٍ

 ؟ٛمالذاه افهالٚف  افًالِػ يف هْالٚك ـالٚن هالؾ :أظْالل ،ادجّالؾ هق هذا ،افهٚف 

 ًٚ ًٚ  اجلالالقاب ؟ؾَٓالالٚء ظِالالامء ـِٓالالؿ ـالالٕٚقا هالالؾ ضٔالالٛ ،ٓ اجلالالقاب: ضًٌالال  إذاً  ،ٓ أيوالال
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 مالالْٓؿ ؾالالرد ـالالؾ يُالالـ مل إٔالالف ٚفرؽؿبالال ادجتّالالع ذاك أي ،صالالحٔ  جالالقاهبام شالالٗافغ

 ًٚ  ايالالٜ يىٌَالالقن ـالالٕٚقا ؟يًٍِالالقن ـالالٕٚقا ؾالالامذا ،مالالذاهٛ هْالالٚك يُالالـ مل ذفالالؽ مالالع ظٚدالال

َُٖفقاؾَ ﴿ تًٚػ ؿقفف وهل افًٚبَٜ اجلًِٜ يف ذـرعٚ ـْٝ رِ  َأْهَؾ  ْٚش ـْ ُْْتؿْ  إِنْ  افذ   ـُ

قنَ  ٓ ُّ َِ ًْ  .[12:النح:]﴾َت

 مثالؾ إػ ًٕالقد أن فْالٚ ـٔالػ ،يتَدمف ادٍهؾ اجلقاب ،ادجّؾ اجلقاب هذا

 وؽالالالر ظِالالامء ًٕالالقد أن وإػ ،مذهٌٔالالٜ ٓ إػ ًٕالالقد أن أي ،إول افًالالِػ ـالالٚن مالالٚ

 هالؾ ،جالداً  ؽريٌالٜ ًٌضافال يراهالٚ ؿالد ظَٔالدة أظتَالد إٔالٚ ؟افقاحد ادجتّع يف ظِامء

 ـالالٚن مالالٚذا فُالالـ ؟مٔالالٜ مٔالالٜ ادًالالٚي حٔالالٞ مالالـ صالالٚيف يًْالالل إول ادجتّالالع ـالالٚن

 ـالٚن ـالام هالذا جمتًّْالٚ يًالقد بالٖن َْٕالع ٕحالـ إذاً  ،وافهالٍٚء افهالالح ؟ظِٔالف يٌِٛ

 ـالؾ ادجتّالع ذاك ـالٚن هالؾ :ثٕٚٔالٜ خىالقة .افهالالح ظِٔالف يٌِالٛ أن ادجتّع ذاك

 فًِالالالف افًالالالٗال ،ٓ :شالالالٌؼ ؟ظِالالالامء ـِٓالالالؿ ـالالالٕٚقا هالالالؾ ،ٓ اجلالالالقاب: ؟جٓالالالًٚٓ  أؾالالالراده

 بالالالذ ؟افًِالالالؿ ؾالالالراغ بًالالالد ؿالالالٚئّغ يًْالالالل ؾالالالٔٓؿ افًِالالالامء ـالالالٚن هالالالؾ أرجالالالق ـالالالام إخالالالر

 هالالالالٗٓء أن بحٔالالالالٞ اجلٓالالالالٚل ظالالالالدد مالالالالع يتْٚشالالالالٛ ظالالالالددهؿ يًْالالالالل ـالالالالٕٚقا هالالالالؾ بًّْالالالالك

 يهالًٛ ؿد أؾتل مثالً  واحد مش ،ِتٓؿئأش يف ومالذاً  قؿ مِجٖ عدون اجلٓٚل

 إذاً  شالٗاال ووال  ،ظِالامء ـثرون مٍتقن مٚذا ظْدهؿ وإٕام ،ـِٓؿ فف يرجًقا إٔف

 مالالـ عالالدون اجلٓالالٚل يًْالالل ،صالال  اجلٓالالالء ظالالدد ًٕالالٌٜ مالالع افًِالالامء ظالالدد ًٕالالٌٜ ـالالٚن

 أن وافًالٌٛ ،ـالذفؽ إمالر فالٔس أن أمالٚ ،يًالٖفقن مالـ عالدون اجلٓٚل ،يًٖفقن

 افرجالقع ظالـ ظِالامء  الؿإ ظالْٓؿ يَالٚل ـامال مجالٚهر وأظالرض تَِٔالدا أصٌ  افًِؿ

 يٌٌْالل مالـ أن إفٔالف بٚإلوٚؾٜ بٚضـ فف هذا وافًْٜ افُتٚب إشٚشٜٔ درادهٚ إػ

 هالٗٓء فًِالٗال احتٔالٚجٓؿ ظْد افْٚس يرجع ظٚدًٚ  يهٌ  حتك بٚفًِؿ يْنٌؾ أن
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 أذـالالر وإٔالالٚ ،بًالالد أوا الالٚ جالالٚء مالالٚ أمالالقر إ الالٚ ؾٔٓالالٚ يَالالٚل مالالٚ أؿالالؾ أخالالرى بالالٖمقر إنالالٌِقا

 شالٔٚد ٕنالٚط أن يقجالد ٕالفأ اجلرائد يف ؿرأتؿ أو شًّتؿ إُٔؿ بد ٓ مثالً  فُؿ

ًٚ  أظِْالالقا حٔالالٞ اجلزائالالر يف ًٚ  إضابالال  أؤيالالد ٓ إٔالالٚ ،هالالذا مالالـ رء بٌُِالالؿ يُّالالـ ظٚمالال

 مالالٚ :فُالالؿ أؿالالقل أن هالالق افنالالٚهد فُالالـ جالالداً  وـثالالرة ـثالالرة ٕشالالٌٚب اإلضاب هالالذا

 مجًْالالالالل فإلشالالالالالم متحًّالالالالغ ادًالالالالِّغ مالالالالـ ماليالالالالغ ةالالالالس ٕحالالالالق هْالالالالٚك يالالالالٖيت

ًٚ  ظالالالامن يف هْالالالٚ بًوالالالٓؿ مالالالع جمِالالالس  أن ينالالالتٌِقا أن ظِالالالٔٓؿ إُٔالالالرت ٖٕالالالٚؾ ،ؿريٌالالال

 وأظْالالالالل افًِالالالالؿ اثْالالالالغ بنالالالالٔئغ إًٍٔالالالالُؿ تنالالالالٌِقا أن عالالالالٛ قالالالالؿ وؿِالالالالٝ بٚفًٔٚشالالالالٜ

 ادثالالالٚل ذفالالالؽ مالالالـ ،مْالالالف فالالالٔس امالالالٚ ادالالالقروث افًِالالالؿ هالالالذا تهالالالٍٜٔ خٚصالالالٜ بهالالالقرة

 ـثالالالرة أخالالالرى أمالالالقر ظالالالـ ؾوالالالالً  فِّالالالذهٛ ادخالالالٚفػ وراء افهالالالالة ـراهالالالٜ افًالالالٚبؼ

 افهالٚظد افْٚصالئ اجلٔالؾ تربٔالٜ ،وبٚفسبٔالٜ ٜبٚفتهالٍٔ إًٍٔالُؿ تنالٌِقن جالداً  وـثرة

 ثالثغ ٕحق تًدون اجلزائر يف إٔتؿ :قؿ ؿِٝ ،ادهٍك اإلشالم هذا ظذ أن

 بٚدئالٚت يًْالل هؿ ادٚديٜ أمراوُؿ يًٚجلقن افذيـ إضٌٚء ترى ،مًِؿ مِٔقن

ًٚ  :ؿالالٚفقا ؟ادٗفٍالالٜ بالالٕٚفق ف ٓاو  أفالالق ف ظْالالدـؿ هالالؾ :ؿِالالٝ ،ادٗفٍالالٜ إفالالق ف ضًٌالال

 ادًالالالِّٜ افدوفالالالٜ إؿٚمالالالٜ ضريَالالالٜ ظالالالـ تًالالالٖفقهؿ أن احتجالالالتؿ إذا افًِالالالامء مالالالـ مٗفٍالالالٜ

 بًوالالٓؿ مالالع وظالؿالالتٓؿ بًٌالالٚدعؿ بهالالالعؿ بٖصالالخٚص ادتًَِالالٜ إحُالالٚم وظالالـ

 مالالٚ ٓ  او افًالالدد هالالذا بًْالالٌٜ ظِالالامء ظْالالدـؿ يف ،اخالالره إػ إوٓد افالالزوجغ افالالًٌض

 تًالالالالتٌَقا أن نتريالالالالدو ـٔالالالالػ إذاً  ،ظْالالالالدٕٚ يف مالالالٚ افقاؿالالالالع :ؿالالالالٚفقا ؟ظِالالالالامء ظْالالالدـؿ يف

 افالالدظٚة ٕحالالد حُّالالٜ حتََالالقا مل بًالالد وإٔالالتؿ ادًالالِّٜ افدوفالالٜ تَّٔالالقا وأن افْتالالٚئٟ

 رشالالقل بًالالد وحالالل هْالالٚك ـالالٚن فالالق أؿالالقل ـْالالٝ إٔالالٚ ،احلالالٚض افًكالال يف اإلشالالالمٔغ

 يف فُالؿ تَالٚم ،ؿِقبُؿ يف اإلشالم دوفٜ أؿّٔقا» :افقحل مـ هذا فَِٝ ¢  اهلل
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 .شأروُؿ

 حتَٔالالالالالؼ إػ افًالالالالالقدة يٌٌْالالالالالل إٔالالالالالف تٍهالالالالالٔعاف اجلالالالالالقاب ـِالالالالالف هالالالالالذا مالالالالالـ افنالالالالالٚهد

 ـالالام إمالالر وفُالالـ ،مثِالالف يُالالقن أن يُّالالـ ٓ ادثالالٚال افالالذي اجلٔالالؾ ذاك ادجتّالالع

 :ؿٔؾ

 منننثؾفم تؽوكنننوا مل إن ؿتَنننبفوا

 

 

 ؿننننال  بنننناقؽرام اقتَننننبه إن 

 يًالقد أن إؿالؾ ظالذ أو ادًالِّقن يًالقد ٕن وتًالٚػ تٌٚرك اهلل يٖذن وفريثام  

 إُٔالؿ مالٚ مثالؾ حلالؼ وإٕالف مْالف بالد ٓ وهالذا ادجتّالع كذا مثالؾ إػ ادًِّغ بًض

 افالْٟٓ هالذا إػ يًالقدوا ـِٓالؿ ادًالِّغ مالـ ادِّْٔالٜ اداليالغ هالذه أمالٚ ،تْىَقن

 أن ريالثام إػ افقاؿالع ظْالف ئٌْْالٚ مالٚ ظالـ بًٔد فُـ ،ؿدير رء ـؾ ظذ اهلل افًِٔؿ

 ٌٔالٜادذه افٍرؿالٜ ظالذ شَٔاال افالذي ادجتّع ذفؽ حتَٔؼ إػ ادًِّغ يًقد

 افتالالالٚريخ ٕن ،مٚتُٔٔالالالٜقأت افٔالالالقم يَقفالالالقن ـالالالام بهالالالقرة احلزبٔالالالٜ افتُالالالتالت وظالالالذ

 أي يف مٚ أحزاب يف مٚ ضرق يف مٚ مذاهٛ يف مٚيف اإلشالم إول  ًٍٕف ئًد

 ٓ ئالذحْٔ أؿالقل ٚإٔال ،إؿٚمتالف ظِْٔالٚ ادٍالروض ادجتّالع هالذا يًالقد ريثام إػ ،رء

ًٚ  يالالالدرس أن مالالالـ مًالالالِؿ فُالالالؾ بالالالد  يىِالالالٛ أن أراد إذا إربًالالالٜ ادالالالذاهٛ مالالالـ مالالالذهٌ

ًٚ  ادالالذاهٛ هالالذه مالالـ دالالذهٛ دراشالالتف عًالالؾ أٓ واحالالد بؼالالط وفُالالـ ،افًِالالؿ  ،ديْالال

ًٚ  ًِٕالالالؿ ـالالالام افالالالديـ ٕن  ،اإلشالالالالم اهلل ظْالالالد افالالالديـ إن افُالالالريؿ افَالالالران بالالالْص مجًٔالالال

 ،اإلشالم ـؾ اإلشالم يّثؾ مذهٛ هْٚك يقجد ٓ فِّتًهٌٜ هْٚ أؿقل أن وأريد

 دالالذهٛ تًهالالٌٝ إٔالالٝ ؾالال٘ذا واوالال  ،اإلشالالالم ثالالؾ  بّجّقظٓالالٚ ادالالذاهٛ وإٕالالام

 يُّالـ ٓ إخالرى ادالذاهٛ ٕن اإلشالالم مالـ ـٌالراً ؿًالاًم  ؤًٝ هذا بتًهٌؽ

 ادالالذهٛ هالالذا نإ َٕالالقل أن ًٕالالتىٔع ٓ إْٔالالٚ ـالالام ،اإلشالالالم مالالـ خٚفٔالالٜ إ الالٚ َٕالالقل أن
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ًٚ  مالثالً  فُالؿ ضبالٝ ؾٖٕالٚ ،اإلشالالم ـالؾ هالق ظِٔالف ٕنٖت إٔٚ افذي  أفٌالٚ:ي إٔالٚ أ:ي إٍال

 ،احلٍْالالل ادالالذهٛ إٔالالف إٓ اإلشالالالم يًرؾالالقن ٓ إتالالراك مثالالؾ وإفٌالالٚن أفٌالالٚ:ي بالالـا

 مالالـ اإلشالالم يّثالؾ ٓ احلٍْالل ادالالذهٛ إٔالف ظرؾالٝ وجالؾ ظالالز  اهلل بٍوالؾ إٔالٚ فُالـ

 دائالالالرة ظالالالـ اخلٚرجالالالٜ ادالالالذاهٛ ظالالالـ ؾوالالالالً  هُالالالذا ادالالالذاهٛ وـالالالؾ ،يٚئالالالف إػ أفٍالالالف

 أن ظْٔالؽ ٕهالٛ والع فُالـ ادالذاهٛ مالـ مالذهٛ بىريالؼ افًِالؿ ضِالٛا افًْٜ، إذاً 

 ادىالٚبع هالذه بًالٌٛ ومالذفؾ مٔنال افٔالقم وهالذا ،ـالٚن حٔثام احلؼ تٌٚعا إػ تهؾ

 مالٚ وحالديثٓٚ ؿالديّٓٚ افُتالٛ مالـ ادٗفٍالٜ إفالق ف افْٚس إػ تَدم أصٌحٝ افتل

 بًالالٌٛ يًالالتىٔع حْٔئالالذ ؾٚفٌٚحالالٞ هبالالٚ يقثالالؼ أن يُّالالـ ٓ ومالالٚ ،هبالالٚ يقثالالؼ أن يُّالالـ

 يف ادًالالالالٚئؾ مالالالالـ ـثالالالالر ظالالالالذ ر فيتًالالالال أن ظكالالالالٕٚ يف تد  َجالالالال  افتالالالالل افقشالالالالِٜٔ هالالالالذه

ًٚ  ـِالف فالٔس ٕٕالف دذهٌالٜ يتًهٛ ٓ وحْٔئذ ،احلؼ هل إخرى ادذاهٛ  إشالالم

 وفًالالع شالالٖفٝ مالالٚ جالالقاب هالالق هالالذا ،خالؾالالف فالالف يتٌالالغ مل دام مالالٚ فالالف يتًهالالٛ وإٕالالام

 . أجتٌؽ

 (00:  09: 42/   539) اهلدى والنور / 
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 طاع١ ايعًُا٤

قا ﴿تًالٚػ: أخ يًٖل يَقل: ًِٕالؿ مالـ ؿقفالف  افًٚئؾ: اًُل ٔ
ـَ اَمْاُلقا َأضِ ِذي اَلٚ اف ال ٚ َأهي  ياَل

ؿ ُُ ُشقَل َوُأْواِل إَْمِر ِمْْ قا افر  ًُ ٔ
 ، وجقب ضٚظٜ افًِامء ظذ ؿقٍل ﴾اهلل َ َوَأضِ

  ظذ ؿقل مـ ؿٚل؟ افنٔخ:

  .ظذ ؿقل افًٚئؾ:

  ظذ ؿقل؟ افنٔخ:

ٜ إذا قيالٔوفُـ هؾ عٛ ظالذ ضٚفالٛ افًِالؿ ضٚظالٜ افًالٚمل يف أمالقر دٕ افًٚئؾ:

  ـٚن يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟

  وفُـ هؾ عٛ مٚذا؟ افنٔخ:

هالالؾ عالالٛ ظالالذ ضٚفالالٛ افًِالالؿ ضٚظالالٜ افًالالٚمل يف أمالالقر دٕٔقيالالٜ إذا ـالالٚن  افًالالٚئؾ:

  يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟

  إذا ـٚن يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟ افنٔخ:

قي، وضٚفالالالٛ افًِالالالؿ يًالالالتىٔع ٔالالالٕي أن افًالالالٚمل ضِالالالٛ مْالالالف تٍْٔالالالذ أمالالالر دأ افًالالالٚئؾ:

  تٍْٔذ افىِٛ، ؾٓؾ ظذ ضٚفٛ افًِؿ ضٚظٜ افًٚمل؟

إمر حيتٚج إػ إيوالٚح أـثالر، يًْالل ادىِالقب مالـ ضٚفالٛ افًِالؿ أمالر  افنٔخ:
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  يتًِؼ بف أم بٚفًٚمل؟

  ْقي؟يأمر د افًٚئؾ:

  .هق أمر ديْقي، فُـ يتًِؼ بٚفًٚمل؟ إٔٝ افًٚئؾ افنٔخ:

  مٜ مثالً؟ٕيب مثٚل مثالً إٔٝ تىِٛ مْل رء فًٍْؽ خد افًٚئؾ:

  اذهٛ اصسي ال بَدوٕس مثالً؟ افنٔخ:

وأشالالتىٔع ذفالالؽ ومًالالل وؿالالٝ؟ ؾالالٔام طٓالالر فْالالٚ أن طالالٚهر أيالالٜ تقجالالٛ  افًالالٚئؾ:

  ظّع ضٚظٜ هذا افًٚمل، ضٚدٚ إٔٚ اشتىٔع ذفؽ، ؾٓؾ هذا صحٔ  أو خىٖ؟

  .هذا مش بس خىٖ، شٔئ افنٔخ:

  ٕريد افٌٔٚن؟ افًٚئؾ:

  .بٕٚمقر افدئْٜ، وإٓ أووٚع منٚيخ افىرق ادراد بٚٔيٜ ؾٔام يتًِؼ افنٔخ:

  منٚيخ افىرق ٓ ٕىًٔٓؿ، ٕ ؿ خيٚفٍقن افُتٚب وافًْٜ؟ افًٚئؾ:

ضٔٛ، اهلل يرى ظْٓؿ مـ حٔٞ اشتخدامٓؿ دريدهيؿ، يًْالل أيالش  افنٔخ:

يىِٛ مْف ويًِّقا تًِٔاًم، أمٚ أ ؿ فق أ ؿ ؿٚل رشقل اهلل ـذا، فقوا أدبالراهؿ، 

  .هذا ٓ عقز

ًٚ تّٕ ¢ٕحـ ٕريد إذا ؿِٝ فْٚ ؿٚل رشقل اهلل  افًٚئؾ: ثؾ، وإذا ضٌِٝ مْٚ صٔئ

ًٚ؟   ًٕتىًٔف ّٕتثؾ أيو

ٓ، خىالالالالٖ، هالالالالذا ذك يف افٍِالالالالظ، إٔالالالالٝ أن أذـالالالالٝ يف افٍِالالالالظ، أي  افنالالالالٔخ:

   .ًٕؿ، إذا ـْٝ تٌْٓٝ دٚ ؿِٝ ؾٍُٔٔؽ ذفؽ ظـ اإلظٚدة
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ًٚ ظْدٕٚ أن افىٚظٜ افًٚئؾ:   بٚدًرو ف؟ يٚ أشتٚذٕٚ أفٔس مًروؾ

ًٚ و افنٔخ:   ٓ ظٚدة؟اافىٚظٜ بٚدًرو ف ذظ

  .ذظًٚ  افًٚئؾ:

  .ؾٖٕٝ مٚ تٌحٞ يف ٕقاحل ذظٜٔ افنٔخ:

  إٔٚ أشٖل ظـ خدمٜ افًِامء بنُؾ ظٚم، مٚ حُّٓٚ؟ افًٚئؾ:

  .أمر مرؽقب ؾٔف بال صؽ افنٔخ:

  يًْل ٓ يِزم افقجقب ظذ أي حٚل؟ افًٚئؾ:

  .مٚ أطـ افنٔخ:

 : .. ( 26:  13/  12والنور / ) اهلدى 
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 َٓاقص١ املرٖبٝني

 تقوالٔ  يًْالل وفُالـ فِنالٔخشٖفٝ ؿٌؾ ؿِٔؾ  افذي افًٗال ؾؤِتُؿ صٔخ-

 افهالالالِقات يف ؿْالالالٝ ¢  اهلل افرشالالالقلإوػ  افَالالالرون مالالالثالً  يًْالالالل ف ئّالالالٜ بٚفًْالالالٌٜ

 إئّالالالالٜ بًالالالالض وفُالالالالـ ،افَْالالالالقت يف بًْٔٓالالالالٚ صالالالالالة حيالالالالدد ومل ،افْقاؾالالالالؾ اخلّالالالالس

 ¢  افرشالالالقل أن افًالالالْٜ أن ؿؿِالالالٝ قالالال وإذا ،دائالالالامً  افٍجالالالر صالالالالة يف دائالالالامً  يَْتالالالقن

 قالالؿ ؿِالالٝ وإذا ،افنالالٚؾًل وفُالالـ ؿالالٚفقا اخلّالالس افهالالِقات ويف ْالالقازلاف يف ؿْالالٝ

 ؿْالالالالٝ وؿالالالالٚل ؾئشالالالال ظٌالالالالٚس ابالالالالـ أن ظالالالالذ افنالالالالٚؾًل اشالالالالتدٓل .. ظٌالالالالٚس ابالالالالـ ؿالالالالٚفقا

 هالؾ خالر اهلل جزاك هؾ هذه ظذ ردك ؾام ،احلديٞ يف هذا أبداً  افٍجر افرشقل

 اإلمالٚم ظالذ يًتّالد اإلمالٚم تٌالٚعا يًْالل أم هؿءورا َْٕٝو إيٚدي رؾع يف تًٌٓؿٕ

 ؟ يًٍِٓٚ مل ¢  افرشقل ٕن ٕسـٓٚ أم بففٖٔتؿ 

فُالالالـ  تهالالالحٔحٓٚ عالالالٛ إخىالالالٚء بًالالالض ؾٔالالالف وفُالالالـ مٍٓالالالقم شالالالٗافؽ افنالالالٔخ:

ًٚ  أشٚء ؽري يُقن وؿد ؾٓامً  أشٖت إٔٚفًع   .ٕري أن ؾْريد ٕىَ

 ؟ ظٌٚس ابـ حديٞ هق مٚ

 ؿْالالالٝ دائالالالامً  ؿْالالالٝ :ؿالالالٚل ؟افٍجالالالر ¢  اهلل رشالالالقل ؿْالالالٝ هالالالؾ ؾئشالالال إٔالالالف اخِالالالٜ:مد

 . أبداً  افٍجر

 ؟ أبداً  افٍجر ؿْٝ ـٔػ افنٔخ:
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 . احلديٞ روايٜ مـ شًّتف مٚ هذا مداخِٜ:

 شالالالجؾ وؿالالالد افُالالالالم هالالالذا يًالالالجؾ أن أخنالالالك إٔالالالٚ ٕ:ي حالالالٚل ـالالالؾ ظالالالذ افنالالالٔخ:

 افْالالالالٚس ٗمْغادالالالال تٍْالالالالع وافالالالالذـرى أذـالالالالر إٔالالالالٚ أوًٓ  ،حالالالالريص تالالالالقي ٓ)إَىالالالالٚع( 

 ظٚصالالالقا ٕ الالالؿ احلالالالرارة هالالالذه بّثالالالؾ وادْٚؿنالالالٜ افٌحالالالٞ مًٓالالالؿ ئٍالالالد ٓ ادالالالذهٌٔغ

 فالؽ ؾًالَٔقل ،ـالذا ؿالٚل افهالحٚيب ؾالالن إٔالٝ قالؿ تَالقل مٚ ؾّجرد حٔٚعؿ هُذا

 يريد ظِؿ ضٚفٛ ـؾ أن أرى ؾٖٕٚ وفذفؽ ،مْف أظِؿ إٔٝ يًْل ،ـذا ؿٚل افنٚؾًل

ًٚ  يْٚؿش أن  ٓ اجلالق هئالئ وأن  ٓٔالداً  ادْٚؿنٜ ديي بغ يَدم أن مـ بد ٓ مذهٌٔ

 إؿالؾ ظالذ هالذا فالف خهالؿ يًالقد ٓ فُالل بالؾ ،وحُّف رأيف ادذهٌل فٔتٌَؾ أؿقل

 يرجالالق هالالق افًالالْٜ تٌالالٚعا إػ ادالالذهٌٔغ يالالدظق أن يريالالد افالالذي يًْالالل ،ـالمالالل مٍٓالالقم

 يتخالالالذك أٓ افثالالالٚ:ي ،جالالالداً  صالالالًٛ وهالالالذا افًالالالْٜ إتٌالالالٚع أحالالالدمهٚ اثْالالالغ صالالالٔئغ مالالالْٓؿ

ٌِٔؾِ  إَِػ  اْدعُ ﴿ افًالٌٔؾ هالق ؾالام ،ؾشالٓ وهذا خهامً  ِٜ  َرب الَؽ  شاَل اَّل ُْ ِٜ  بِٚحْلِ  َوادَْْقِظياَل

 ِٜ َْ ًَ تِل َوَجِٚدْقُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  بِٚف  ًَ  مذهٌل أمٚمل أتهقر إٔٚ ؾٚٔن [136:النح:]﴾َأْح

هالذه افزهالٜ  يف إٔالٚ هؾ ،يَْٝ يَْٝ دائامً  وأراه ،خٍِف وأصع دذهٌف متًهٛ

 هبالالٚ أؤمالالـ إٔالالٚ افتالالل افًالالْٜ خمالالٚفػ وهالالق خٍِالالف بٚفهالالالة ِٔالالٝابت أؿالالقل ابتِٔالالٝافتالالل 

 ؿالد افالذي افَْالٚش هالذا مثالؾ يف مًالف أدخالؾ حتالك جالقاً  وبْٔالف بْٔالل هٔالٖت يًْالل هؾ

 اهالالالالالذ يف مًالالالالالف أدخالالالالالؾ بالالالالالٖن ال ؾًٔالالالالالّ  اجلالالالالالق هالالالالالذا هٔالالالالالٖت ـْالالالالالٝ إن أوًٓ  يهالالالالالدم

 ٕٚؿنفأ اجلزئٜٔ هذه يف ٕٚؿنفأ أن ؾٌدل وإٓ ،بخٚصٜ اجلزئٜٔ هذه يف ادقوقع

 يالدظق مالـ إٔهال  إٔالٚ هالذا ،صخهالف يفمٓٚمجتالف هالق  ظالـ بًٔالد ىريَٜبو دٌدأا يف

 .مْٓٚ بد ٓ افتل افْهٔحٜ هبذه افًْٜ تٌٚعا إػ

 يف وأبالداً  دائالامً  افٍجالر يف افَْالقت افتالزام :أوًٓ  أؿالقل شالٗافؽ ظالـ ًٚ جقاب فُـ
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 ٕٚزفالالٜ يف هالالؿ يالالقم ـالالؾ يف إشالالػ مالالع ادًالالِّقن ـالالٚن وإن ٕٚزفالالٜ يف مالالٚ أو ٕٚزفالالٜ

 أن تًالتىٔع مالٚ إٔالٝ ؾٔالؽ اهلل بالٚرك فُالـ ،افهالحٔحٜ افًالْٜ يف أصالؾ فالف سفالٔ هالذا

 افؼاليًٜ ـِٔالٜ يف يدرشقن افذيـ افدـٚترة بؾ افؼيًٜ ـِٜٔ مـ ادتخرجغ تَْع

 ،هالالالٗٓء ادًالالالِّغ ظٚمالالٜ تَْالالالع أن ؾوالالالالً  مالالذهٌٓؿ خالالالال ف ظالالالذ تَالالًْٓؿ تَالالالدر مالالٚ

 فُالالالـ أؿالالالقل ؾٖٕالالالٚ ،وإفالالالخ وافرويالالالٜافتالالالٗدة  مالالالـ رء إػ حتتالالالٚج ادًالالالٖفٜ وفالالالذفؽ

 مالالٚ يًْالل ظْالدهؿ فالٔس افالذيـ إئّالٜ هالٗٓء مالالـ أؿالقل مالٚ شالٍٔٓؿ افالذي مالـ تهالقر

 أـثر افتَِٔدي بٚفٍَف وإٕام وافًْٜ بٚفُتٚب فٔس افًِؿ مـ ؾٔف يُقن أن يٍسض

 أن حتالالك افالالدوائر مالالـ دائالالرة أي يف وطٍٔالالٜ ـالالٖي وطٍٔالالٜ إشالالػ مالالع افٔالالقم إئّالالٜ

 أن تهالالالقر ادٓالالالؿ ،افٍٚحتالالالٜ اءةؿالالالر حيًالالالـ ٓ ،افَالالالران ؿالالالراءة حيًالالالـ ٓ بًوالالالٓؿ

 بف ؿٚل صحٔ  افٍجر يف افَْقت هذا أخل يٚ فف ؾٖؿقل ذهّٛمت رجؾ إٔٚ أمٚمل

 رواه ٕٕالالف صالالحٔ  ؽالالر حالالديٞ إفٔالالف اشالالتْد افالالذي احلالالديٞ فُالالـ افنالالٚؾًل اإلمالالٚم

 إٔالالس ظالالـ ٜافًٚفٔالال أيب ظالالـ افالالرازي جًٍالالر أيب ضريالالؼ مالالـ شادًالالتدرك» يف احلالالٚـؿ

 ؾالالالالٚرق حتالالالالك افٍجالالالالر صالالالالالة يف يَْالالالالٝ ¢  اهلل لرشالالالالق زال مالالالالٚ» :ؿالالالالٚل مٚفالالالالؽ ابالالالالـ

 افالالرازي جًٍالالر أبالالٚ بالالٖن افالالذهٌل رده فُالالـ ،اإلشالالْٚد صالالحٔ  احلالالٚـؿ وؿالالٚل ،شافالالدٕٔٚ

 ،بالالالف افًّالالالؾ عالالالقز ٓ والالالًٔػ احلالالالديٞ هالالالذا ؾالالال٘ذاً  احلالالالديٞ يف بَالالالقي فالالالٔس هالالالذا

ًٚ  أو ساحالالالٜ إمالالالٚ عالالالٚدفْل يُّالالالـ ،ظِٔالالالؽ يٍٓالالالؿ فالالالـ ،ظِٔالالالؽ حالالالٍٔٓؿ  إٔالالالٝتِّٔحالالال

 ظِالؿ إػ ظِّالف مجًالٝ إٔالٚ فُالـ مْالف أظِالؿ إٔالٚ مالٚ إٔٚ ٓ ،لافنٚؾً اإلمٚم مـ أظِؿ

 بٍوالؾ بٍوالع فالٔس فُـ مْف أظِؿ إٔٚ افتل ادًٖفٜ هل يُّـ ،أخريـ إئّٜ

 هْالالالٚك يقجالالالد فالالالف أؿالالالقل وبًالالالديـ ،بًِّٓالالالؿ اشالالالتْجدت إٔالالالٚ افالالالذيـ أخالالالريـ إئّالالالٜ

 صالحٔ  ب٘شالْٚد شصالحٔحف» يف خزيّالٜ ابالـ رواه مٚفالؽ ابالـ إٔس ظـ اخر حديٞ
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 :ؿٚل ،افؤًػ احلديٞ ظْف روى افذي ًٍٕف ظْف اهلل رِض مٚفؽ ابـ إٔس ظـ

 رجالالؾ تريالالد قالالذا ،شؿالالقم ظالالذ أو فَالالقم دظالالٚ إذا إٓ يَْالالٝ ¢  اهلل رشالالقل ـالالٚن مالالٚ»

 يتجالالالٚوب فالالالـ بٚفٌٚفالالالٛ أو مًالالالؽ  الالالٚوب وهالالالٚ افؼالالاليًٜ ـِٔالالالٜ مالالالـ متخالالالرج دـتالالالقر

 مالالٚذا مالالع افٌالالٚل ضقفالالٜ ومالالـ افهالالز... مالالـ رء إػ حتتالالٚج ادًالالٖفٜ وفالالذفؽ مًالالؽ

 وتًٍالالؾ مًالالف تَْالالٝ إٔالالٝ افٍجالالر صالالالة يف يَْالالٝ افالالذي هالالذا ؾالال٘ذاً  ،افًِالالؿ يف بًالالىٜ

 ؿُالالؾِ أصالالٚبقا ؾالال٘ن بُالالؿ يهالالِقن ؿالالٚل افرشالالقل ٕن ـٚمِالالٜ صالالالة أجالالر وفالالؽ ؾًِالالف

 . ًٕؿ خِهْٚ ضٔٛ وظِٔٓؿ ؾُِؿ وٗأخى وإن وقؿ

ًٚ  هذا أفٔس بف تٍوِٝ افذي احلديٞ أنمداخِٜ:  ؟ مذهٌ

 .افًْٜ ظذ ؿٚئؿ مذهٛ هذا ُـف صؽ بال مذهٛ هذا افنٔخ:

  (00:  30: 04/   539) اهلدى والنور / 
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 كًبايضٛابط اضتفتا٤ 

إٔالٝ ؿِالٝ إٔالف ظالذ اجلٚهالؾ أن  ،صالٔخ بٚفًْالٌٜ فَوالٜٔ اشالتٍٝ ؿٌِالؽ مداخِٜ:

يًالالٖل افًالالٚمل، ؾٓالالذا اجلٚهالالؾ ؿالالٚل: إٔالالٚ شالالٖفٝ افًالالٚمل ؾالالالن وشالالٖفٝ افًالالٚمل ؾالالالن، 

 لـذا، ظُس مٚ ؿٚل ذفؽ، واهلل إٔٚ يرتٚح ؿٌِؾَٚل افًٚمل ؾالن ـذا وافًٚمل ؾالن 

 فًِٚمل افٍال:ي، يَقل: إٔٚ شٖفٝ.

هالالق شالالٖل هالالق مالالٚ شالالٖل، شالالٖل ظالالـ رأي ؾالالالن، ورأي ؾالالالن، ؾتوالالٚرب  افنالالٔخ:

افرأيٚن ؾٚختٚر هق مٚ حيِق فف، فُـ هق مٚ شٖل ظـ دفٔؾ ؾالن وظـ دفٔؾ ؾالن، 

ذا يًّالالالالؾ، يرجالالالالع ظّالالالالؾ هالالالالق مراجحالالالالٜ، وبًالالالالديـ واهلل والالالالٚع هالالالالق بالالالالغ افالالالالدفِٔغ مالالالالٚ

يًتٍتل ؿٌِف، فُـ يتَل ربف يف آشالتٍتٚء ومالٚ يتٌالع هالقاه، ؾالٚدٓؿ يف ادقوالقع 

مالالالش يًالالالٖل مالالالٚ رأيالالالؽ إٔالالالٝ: حالالالرام، مالالالٚ رأيالالالؽ إٔالالالٝ: حالالالالل، واهلل هالالالذا يف ؿٌِالالالل: 

حالالالل، هالالذا ؾٔالالف ينالال ؾٔالالف ـالالذا، ٓ، مالالٚ هُالالذا افًالالٗال يُالالقن، مالالٚ دام ادًالالٖفٜ ؾٔٓالالٚ 

ؿالالٚل، افالالذي ؿالالٚل حالالرام أو ٓ عالالقز مالالٚ  ؿٔالالؾ وؿالالٚل، ٓزم يًالالٖل ظالالـ دفٔالالؾ ـالالؾ مالالـ

دفِٔف، افذي ؿٚل عقز أو ٓ بٖس ؾٔف مٚ دفِٔف، بًد ذفؽ يًّؾ هذا اإلًٕٚن وفالق 

ًٚ يًّالالؾ رء مالالـ ادراجحالالٜ وآجتٓالالٚد، وـالالؾ عتٓالالد بحًالالٛ مالالٚ  ًٚ ظٚمٔالال ـالالٚن أمٔالال

ًٚ إٓ وشًٓٚ، ؾ٘ذا  أويت مـ ظَؾ مـ ظِؿ مـ جٓؾ.. إفخ، ٕٕف ٓ يُِػ اهلل ًٍٕ

ظالالز وجالالؾ مْالالف إٔالالف اتَالالك اهلل ظالالز وجالالؾ بًالالد أن أحًالالـ افًالالٗال ظالالذ هالالذا  ظِالالؿ اهلل

ًٚ ظالالذ مًرؾالالٜ  افقصالالػ افالالذي ذـرٕالالٚه إذا ظِالالؿ اهلل ظالالز وجالالؾ مْالالف أ ٕالالف ـالالٚن حريهالال
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حُالالالؿ اهلل ظالالالز وجالالالؾ ؾالالالٔام شالالالٖل ثالالالؿ أصالالالُؾ ظِٔالالالف إمالالالر ومالالالٚ اشالالالتىٚع إٔالالالف يًّالالالؾ 

مالٕٚع ٕٕالف  مراجحٜ بغ افَقفغ ؾٚتَك اهلل وؿٚل: إٔٚ ٍٕز اضّٖٕالٝ فُالذا، مالٚ ؾٔالف

هالالذا ـالالام يَالالٚل: اخالالر افالالدواء افُالالل، مالالٚ ؾٔالالف ظْالالده ضريالالؼ إٓ هالالذا، فُالالـ ٕحالالـ أوًٓ 

افذي يَع ـثرًا يًّع يف اإلذاظٜ هْٚ يف افًًقديٜ أفخ واهلل إٔٚ ارتٚح ؿٌِل قالذا 

ًٚ: شالٖل ؾالالن مالٚ رأيالؽ، وؾالالن مالٚ رأيالؽ،  افرأي ويّق ظِٔف، أو مثِام ذـرٕٚ إٍال

ل ظالالالـ رأي، وهْالالٚ تتوالالالٚرب أراء ـثالالرًا، مْالالالذ أيالالالٚم هالالذا مالالالٚ شالالٖل ظالالالـ افًِالالؿ، شالالالٖ

ؿريٌٜ أوؿٍٝ شٔٚرة ... مالـ أجالؾ إٔالزل ظالذ افٌِالد حلٚجالٜ دول افًجالالت رـٌالٝ 

بتُز ـٚن صالٌٚل افراديالق ؿِالٝ فالف: مالـ ؾوالِؽ أوؿٍالف، أوؿٍالف، افيالٚهر صالًر إٔالف 

ظذ إؿؾ رجؾ متديـ، وربام طـ هبذا افنالٌٜٔ أن ظْالده رء مالـ افًِالؿ شالٖفْل 

أيب ج افالالدم يالالَْض افقوالالقء أم ٓ؟ ؿِالالٝ فالالف: ٓ، ؿالالٚل ال: هالالذا مالالذهٛ ظالالـ خالالرو

ٜ ٍْٔ ل؟ ؿِٝ فف: ٓ، هذا مالذهٛ اإلمالٚم ح ًٚؾ رمحالف اهلل، وإٔالٚ تٚبًالٝ احلالديٞ  افنال

مثؾ افذي يَقل: مٚ بٔدهٚ مزح، ٕريد َٕىع ادًٚؾٜ، ؿِٝ فف: إٔٚ مٚ عقز فًِٚمل 

اٜلإذا شئؾ ظـ مًٖفٜ يَالقل فًِالٚئؾ: اجلالقاب ـالذا ظالذ مالذهٛ  ٍْٔ ، أو ظالذ أيب ح

لمالالذهٛ  ًٚؾ ، ٕٕالالف شٔوالالٔع هالالذا افًالالٚمل افًالالٚئؾ بالالغ هالالذه ادالالذاهٛ ومالالٚ ؾٔالالف افنالال

ًٚ يَالالدم فالالؽ اجلالالقاب افالالذي  ظْالالده ؿالالدرة أن يًّالالؾ مراجحالالٜ بْٔٓالالٚ، فُالالـ افًالالٚمل حَالال

ثٚبالالالٝ يف افًالالالْٜ، ؾٖٕالالالٝ دالالالٚ تريالالالد  قالالال ظالالالذ ذع ٓزم تُالالالقن مىّالالالئـ أن هالالالذا 

ضريالؼ إئّالٜ، ظْالدك رأي إٔالٝ  ، وفالٔس مالـ¢افؼع جٚء مـ ضريالؼ رشالقل اهلل 

 ظـ إئّٜ إربًٜ مـ هؿ مٚ ترمجتٓؿ ـذا؟

ؿٚل ال: ٓ واهلل، أشّع ظْٓؿ، ؾًِّٝ فف ذح ظـ إئّٜ افالذيـ جالٚؤوا بًالد 

افرشالالالالقل بْحالالالالق ؿالالالالرٕغ مالالالالـ افزمالالالالٚن، وـالالالالؾ واحالالالالد فالالالالف اجتٓالالالالٚده، ومًالالالالرض فِخىالالالالٖ 

ل اهلل ، ؾال٘ذا جالٚء احلُالؿ ظالـ رشالق¢وافهقاب، فُـ خىٖ بًٔد ظـ رشالقل اهلل 
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ؾُِالالالالف صالالالالقاب، ٓ يٖتٔالالالالف افٌٚضالالالالؾ مالالالالـ بالالالالغ يديالالالالف وٓ مالالالالـ خٍِالالالالف، أمالالالالٚ ظالالالالـ إئّالالالالٜ 

اجتٓالالٚدات ؾّالالْٓؿ مالالـ أصالالٚب ومالالْٓؿ مالالـ أخىالالٖ، ومالالـ أصالالٚب ؾِالالف أجالالران ومالالـ 

 أخىٖ فف أجر واحد،  ْٔٚ هُذا حتك وصِْٚ إػ مْزفْٚ وٕزفْٚ.

ـالالالٚن افنالالالٚهد: أن افٔالالالقم مهالالالٌٜٔ افًالالالٚمل اإلشالالالالمل مالالالٚ ؾٔالالالف تقظٔالالالٜ إشالالالالمٜٔ ـالالالام 

إمالالالالالر يف افًٓالالالالالد إول، يًْالالالالالل: أن مالالالالالٚ يٍالالالالالرق افْالالالالالٚس بالالالالالغ افالالالالالديـ مالالالالالثالً وبالالالالالغ 

ادالالالالالذهٛ، أو بالالالالالغ اإلشالالالالالالم وبالالالالالغ ادالالالالالذهٛ، ٓ يٍرؿالالالالالقا بٔالالالالالْٓام، ؾٔتهالالالالالقروا أن 

ادالالذهٛ هالالق اإلشالالالم هالالق افالالديـ، ومالالـ اثالالٚر ظالالدم هالالذا افتٍريالالؼ إٔالالؽ تالالٖيت أشالالئِٜ 

اإلشالالالالم، اإلشالالالالم  تًالالالًّٓٚ يف اإلذاظالالالٜ رأي اإلشالالالالم يف ـالالالذا ـالالالذا وـالالالذا، رأي

ظْالالده حُالالؿ مالالٚ ظْالالده رأي، فُْالالٚ فًالالْٚ ظٚينالالغ يف أحُالالٚم اإلشالالالم، ظٚينالالغ يف 

اراء افًِالالالامء، وفالالالذفؽ تٌالالالر حتالالالك افتًٌالالالر افالالالذي يًالالالز ظالالالـ واؿًٓالالالؿ فَٔقفالالالقا: رأي 

اإلشالم ـذا يًْقن رأي بًض ظِامء ادًِّغ، أمٚ اإلشالم ظْالده حُالؿ، ظْالده 

يديف وٓ مـ خٍِف، إذا ؿٙ اهلل ورشقفف أمرًا  ؿوٚء مزم ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مـ بغ

أن يُالالالقن قالالالؿ اخلالالالرة، مالالالٚ ؾٔالالالف اختٔالالالٚر هْالالالٚ أبالالالدًا، هُالالالذا حُالالالؿ اهلل، فُالالالـ افْالالالٚس 

ًٚ وشالالْٜ، وظٚينالالغ يف اراء افًِالالامء، ومالالـ اثالالٚر ذفالالؽ  بًٔالالديـ  ظالالـ أحُالالٚم اهلل ـتٚبالال

اهلل  جًِقا فؽ ٕدوة يٖتقا بدـتقريـ أو ثالثٜ افذيـ مٚ درشالقا افؼاليًٜ مالـ ـتالٚب

يَرر فؽ افرأي افًالٚئد يف مًالٖفٜ مالٚ يَالقل فالؽ: هالذا  ¢ومـ حديٞ رشقل اهلل 

رأي افٍَٓالالٚء، وادًالالٖفٜ خمتِالالػ ؾٔٓالالٚ، ؾٔالالف ؾَٓالالٚء ـٌالالٚر ؿالالٚفقا بخالالال ف مالالٚ يًْالالٌقٕف 

إػ افٍَٓٚء، ادَهقد تًِٔؽ هذا إمر افقاؿالع بالٚٓظتامد ظالذ رأي ؿٚفالف بًالض 

َٓٚء، ـٖٕالف رأي جمّالع ظِٔالف وفالٔس افٍَٓٚء، ؾٓؿ يىَِقن ويَقفقن: هذا رأي افٍ

مـ اإلمجٚع بًٌٔؾ، يًْل: أمقر خىالرة جالدًا مْحرؾالٜ شالٌٌٓٚ أن ادًالِّغ افٔالقم 

ٓ يقجالالد ؾالالٔٓؿ إٓ ؿِٔالالؾ جالالدًا امالالـ يًالالرؾٓؿ بحََٔالالٜ افالالديـ واإلشالالالم مالالٚ هالالق، ـالالام 
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ؿؿالالٚل اإلمالالٚم  الأل ـ اَف وإٔالالٚ أؿالالقل هالالذا افُالالالم فالالٔس امُالالـ أن تًالالًّقه -رمحالالف اهلل  ابالال

ؿبًض افٌالد افًربٜٔ أو يف أـثر افٌالد افًربٜٔ، مٚذا ؿٚل مـ إذاظٜ يف  أل ـ اَف  -؟ابال

 ـالم حؼ:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

 فال وال جحد اقصنػات وكػقفنا 

 

 حننذرًا مننن اقتعطقننل واقتَننبقه 

 ؿالالٚل رشالالقل اهلل، افٔالالقم اشالالّع أي ؾتالالقى ٓ  الالدهٚ مَروٕالالٜ بَالالٚل افًِالالؿ ؿالالٚل اهلل 

ًٚ، ؾهالدق رشالقل اهلل:  ًٚ وشالًٔقد »اهلل وؿٚل رشقل اهلل إضالؿ إن اإلشالالم بالدأ ؽريٌال

ًٚ ؾىقبك فٌِربٚء حقن مالٚ أؾًالد افْالٚس مالـ ِِ هاْل مـ هؿ افٌربٚء؟ هالؿ افالذيـ يُ  ،ؽريٌ

 .ششْتل مـ بًدي

ؾغ بالٚفًِؿ يف ـالؾ بِالد يْىٌالؼ هالذا إير إػ هذا افقصػ ظذ ـؿ مـ ادًرو

افقصػ، هؿ افذيـ يهِحقن مٚ أؾًد افْٚس مـ شْتل بًد، أيـ هٗٓء افًِالامء 

ًٚ مالالالـ  افالالالذيـ يهالالالِحقن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس ظالالالذ ضِٔالالالٜ هالالالذه افَالالالرون أربًالالالٜ ظؼالالال ؿرٕالالال

 شْتف ظِٔف افًالم، إٓ مٚ ٕدر جدًا.

 هذا تًٍر افرشقل فٌِربٚء. مداخِٜ:

ًٚ، فُالالالـ إوػ روايتالالالٚن هالالالذه إحالالالد افنالالالٔخ: امهٚ، وإخالالالرى وهالالالذا واؿالالالع أيوالالال

 ًٚ أدق، ٕن افقاؿع يف افروايٜ افثٕٜٚٔ منٚهد، ينسك يف مًرؾتف ادًالِّقن مجًٔال

ًٚ افالالالالذيـ ٓ يالالالالزال ظْالالالالدهؿ بَٔالالالالٜ مالالالالـ ديالالالالـ، أمالالالالٚ افروايالالالالٜ إوػ هالالالالؿ  افالالالالذيـ »تَريٌالالالال

، هالذه افالذيـ ييالـ أ الؿ مالـ أهالؾ شيهِحقن مٚ أؾًد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدي

هالالالؿ بًٔالالالدون ظالالالـ هالالالذا افٍٓالالالؿ، ؾالالالامذا َٕالالالقل ظالالالـ مجالالالٚهر ادًالالالِّغ، أمالالالٚ  افًِالالالؿ
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افروايٜ افثٕٜٚٔ ؾقاوحٜ جدًا يٍّٓٓٚ ـالؾ إًٕالٚن، ؿالٚفقا: مالـ هالؿ افٌربالٚء يالٚ رشالقل 

اهلل؟ ؿالالٚل: هالالؿ ٕالالٚس ؿِِٔالالقن صالالٚحلقن بالالغ ٕالالٚس ـثالالريـ مالالـ يًهالالٔٓؿ أـثالالر امالالـ 

 .يىًٔٓؿ، هذا أمر واو  جداً 

 (  00 : 00: 26/ 146) اهلدى والنور /

ويَٚبؾ هٗٓء افْالٚس افالذيـ ٓ هيتّالقن بتهالحٔ  افًَٔالدة، وتهالحٔ   افنٔخ:

ًٚ هيتّالالالقن آهالالالتامم افقاجالالالٛ  ادٍالالالٚهٔؿ ٕالالالٚس اخالالالرون ظالالالذ ظُالالالس هالالالٗٓء  ٚمالالال

بًّرؾٜ احلؼ امٚ اختِػ ؾٔف افْٚس وفُْٓؿ يًٚدون أصد ادًٚداة ذفؽ اجلالْس 

ْالٚ  الٚه اجلامظالٚت إول، واحلؼ بالغ هالٗٓء وهالٗٓء، عالٛ إذًا أن يُالقن مقؿٍ

بالؾ وفالق رأى  ا رأى ادًِؿ يف أخٔف خىالٖاإلشالمٜٔ مقؿػ إخقة ادٗمْٜ، وإذ

مْالالالالف خىٔئالالالالٜ، ؾِالالالالٔس يٌٌْالالالالل يف حَالالالالف أن يًٚديالالالالف بالالالالؾ ظِٔالالالالف أن يْهالالالالحف وأن يُالالالالقن 

ٌِِٔؾ ﴿ٕهالالحف إيالالٚه بالالٚفرؾؼ واحلُّالالٜ ادالالٖمقر هبالالٚ يف افُتالالٚب وافًالالْٜ  اْدُع إَِػ َشالال

ِٜ َوادَْ  الالال َّ ُْ
الالالَؽ بِٚحْلِ ـُ َرب  الالال ًَ َل َأْح تِل ِهالالال ِٚدْقُْؿ باِلالالٚف  ِٜ َوَجالالال َْ الالال ًَ ِٜ احْلَ  [136]النحةةة::﴾ْقِظَيالالال

ويٌٌْل أن يالحظ هٗٓء افذيـ هيتّقن بًّرؾٜ احلؼ امٚ اختِالػ ؾٔالف افْالٚس أن 

شٚئر افْٚس إذا ـٕٚقا يف خىٖ ؾٕ٘ام هؿ ـٚدرى افذيـ عٛ أن يًٚجلقا بُالؾ 

ٌِيالٜ، ؾالال جالرم أن اهلل ظالز إخالص وبُؾ رؾؼ وٓ عالقز أن يًالٚمِقا بٚفنالدة واف

ِٛ ﴿وجالالالالؾ خٚضالالالالٛ ٌٕٔالالالالف ظِٔالالالالف افًالالالالالم تًِالالالالٔاًم فْالالالالٚ:  الالالال ِْ ََ الالالالٚ َؽِِالالالالَٔظ اْف َٝ َؾيظ ْاْلالالال ـُ ْق  َوَفالالالال

ـْ َحْقفَِؽ  قا ِم و  ٍَ ْٕ  .[161]آ: عمران:﴾ٓ

ؾالالالالدظقتْٚ إذًا افتالالالالل تْحكالالالال يف اتٌالالالالٚع افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ وظالالالالذ مالالالالْٟٓ افًالالالالِػ 

خٚصالٓٚ وإٕالام ختالٚفٍٓؿ افهٚف  ٓ تًٚدي مجٚظٜ مـ اجلامظٚت اإلشالمٜٔ ٕص

يف بًالالالالالض أؾُٚرهالالالالالٚ أو مْٚهجٓالالالالالٚ، وهالالالالالذا امالالالالالٚ يقجالالالالالٛ ظِْٔالالالالالٚ أن ْٕهالالالالالحٓؿ وأن 

 ٕدظقهؿ مٓام اصتىقا ومٓام ابتًدوا ظـ شٌِْٔٚ افذي هق شٌٔؾ ربْٚ.

 (00:  01: 01/   170) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ جيٛش يًُبتدئ يف طًب ايعًِ 

 اتباع َرٖب َعني؟

ًٚ مالالالٚ ظالالالذ  فًالالالٗال:ا هالالالؾ عالالالقز فٌِّتالالالدئ مالالالثالً يف ضِالالالٛ افًِالالالؿ أن يتٌالالالع مالالالذهٌ

ًٚ يف افدراشٜ  شٌٔؾ افدراشٜ ؾَط، فُـ وفق اجتٓد مـ أوقٚ ومل يتٌع شٌٔالً مًْٔ

ًٚ ظالالذ شالالٌٔؾ افدراشالالٜ، ذيىالالٜ أن ٓ يَِالالد  مالالْياًم، يُّالالـ .... ـالالام فالالق تٌالالع مالالذهٌ

 ؾٔام تٌغ فف؟

ًٚ، وو افنالالٔخ: والالع ٕهالالٛ ظْٔٔالالف افُِّالالٜ اجلِّٔالالٜ افتالالل إذا ؿِالالد أو درس مالالذهٌ

ًٚ ظالالـ أيب احلًالالْٚت افُِْالالقي، بًّْالالك: ـِالالام تٌْٔالالٝ فالالف مًالالٖفٜ مالالـ ذاك  َِٕتٓالالٚ إٍالال

دالالالذهٛ افالالالذي يدرشالالالف أ الالالٚ هالالالذه ادًالالالٖفٜ ظالالالذ خالالالال ف افًالالالْٜ ترـٓالالالٚ،و فالالالق ـالالالٚن ا

ًٚ فًالالالْٜ افرشالالالقل  ًٚ قالالالٚ ـّالالالذهٛ، اتٌٚظالالال ، ؾٓالالالذا مالالالٚ ؾٔالالالف ظْالالالدي مالالالٕٚع، ويف ¢دارشالالال

 شالالٌٔؾ افٔالالقم دالالـ يريالالد أن يالالدرس افًِالالؿ مالالٚدام أن افٌٚفالالٛ احلََٔالالٜ إٔالالٚ أؿالالقل: ٓ

ظذ ادًِّغ هالق افتالزام مالذهٛ مًالغ، فالق إٔالف رجالع إػ افًٓالد إول افهالحٚبٜ 

وافتالالٚبًغ وأتٌالالٚظٓؿ حٔالالٞ مل يُالالـ هْالالٚك إمالالٚم يتٌالالع دون ؽالالره، مالالثالً: ـِْالالٚ يًِالالؿ 

–ثالالالؿ افالالذيـ يِالالالق ؿ  -يًْالالالل: افهالالحٚبٜ–خالالر افْالالالٚس ؿالالر:ي »: ¢ؿالالقل افرشالالالقل 

ؾالالالالْحـ ًِٕالالالالؿ إٔالالالالف مل يُالالالالـ يف  ش-أتٌالالالالٚع افتالالالالٚبًغ–ثالالالالؿ افالالالالذيـ يِالالالالق ؿ  -افتالالالالٚبًغ

افهالالحٚبٜ مالالـ هالالق بُالالري وٓ مالالـ هالالق ظّالالري، وٓ مالالـ هالالق ظالالثام:ي، وٓ مالالـ هالالق 

ظِقي، وإٕام ـٕٚقا يًٖفقن أهؾ افًِؿ مْٓؿ، ٓ يقجالد واحالد يَالقل: إٔالٚ ٓ أشالٖل 
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ء مالالـ ذفالالؽ، وهُالالذا وٓ أشالالتٍٔد وٓ أؿِالالد إٓ أبالالٚ بُالالر، أو إٓ ظّالالر، مل يُالالـ ر

ًٚ ٓ َٕالالالقل بدراشالالالٜ  ًٚ دوالالال يَالالالٚل ظالالالـ افتالالالٚبًغ، ؾِالالالق ـالالالٚن جقٕالالالٚ افٔالالالقم جالالالقًا شالالالٍِٔ

مذهٛ مًغ، ٕن هذه افدراشٜ إٕام هل ـام تدرس افَقإغ إرؤٜ مـ حٔٞ 

، فُالالالـ ¢إٔالالالف ٓ عالالالٛ ظالالالذ ادًالالالِؿ إٓ أن يالالالدرس ـتالالالٚب اهلل وشالالالْٜ رشالالالقل اهلل 

ب٘مُٚن ضٚفٛ افًِؿ أن يٍٓالؿ ـتالٚب اهلل  بًٌٛ هذا افزمـ ادديد افىقيؾ مل يًد

إٓ مالالـ ضريالالؼ ادالالذاهٛ، فُالالـ هْالالٚ يف مزفَالالٜ، ؾٓالالذه دراشالالٜ  ¢وشالالْٜ رشالالقل اهلل 

مالالع أ الالٚ هالالل افًالالٌٔؾ ـالالام ؿِْالالٚ فٍٓالالؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾٓالالل وشالالِٜٔ وفًٔالالٝ ؽٚيالالٜ، 

ؾٍالالل ـثالالر مالالـ إحٔالالٚن ـالالام ٕالالرى تَِْالالٛ إػ ؽٚيالالٜ، ؾتًْالالك افٌٚيالالٜ احلََٔٔالالٜ وهالالل 

 افُتٚب وافًْٜ.

ؾ٘ذا ـٚن افالدارس ـالام ؿِالٝ دالذهٛ مالٚ هالق ٓ يدرشالف فٔجًِالف هدؾالف إشالّك 

وإظالالذ وإٕالالام ـقشالالِٜٔ فِتًالالر ف ظالالذ هالالذا افٍَالالف، ثالالؿ فتّٔٔالالز مالالٚ واؾالالؼ افًالالْٜ امالالٚ 

 خٚفٍٓٚ.

 : .. ( 21:  44/   39) اهلدى والنور /  
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 ًِِؿ؟هؾ يِزم ضٚفٛ افًِؿ تَِٔد إئّٜ إربًٜ؟ يف بدايٜ ضٌِف ف مداخِٜ:

ًٚ إٔالالالالٝ تَهالالالالد تَِٔالالالالد أحالالالالد إئّالالالالٜ إربًالالالالٜ، ؾالالالال٘ن تَِٔالالالالد إربًالالالالٜ  افنالالالالٔخ: ضًٌالالالال

منُِٜ، ًٕؿ، يِزمف وٓ يِزمف؟! يِزمف إذا ـٚن ئًش يف جمتّع ٓ عد ؾٔف مـ 

  ٕن هالذا هالق إصالؾ ـالام ؿالٚل ¢يٍتٔف ظذ ـتٚب اهلل وظذ حديٞ رشقل اهلل 

ـُ ﴿تًالالٚػ:  ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال قنَ َؾْٚشالال الال ُّ َِ ًْ ؾحْٔئالالذ ٓ بالالد مالالـ  [12]النحةة::﴾ْاْلالُتْؿ ٓ َت

ًٚ مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ إربًالالٜ ادتًٌالالٜ ظْالالد ادًالالِّغ وأن يّقالال  أن يالالدرس مالالذهٌ

 ¢ظالالالذ هالالالداهؿ بؼالالالط أن ٓ يِتالالالزم ذفالالالؽ افتالالالزام ادًالالالِؿ افهالالالٚدق يف شالالالْٜ ٌٕٔالالالف 

ا مٚمالف ؾال٘ذا بالدإفٔثٌٝ افٍرق يف ًٍٕف بغ إيامٕف بًهّٜ ٌٕٔف وإيامٕف بًدم ظهالّٜ 

فالالف.. بٌِالالف بىريالالؼ مالالٚ أن مًالالٖفٜ مالالـ ادًالالٚئؾ افتالالل درشالالٓٚ يف مذهٌالالف خيالالٚفػ شالالْٜ 

، ¢صالالحٔحٜ حْٔئالالذ يالالدع ؿالالقل ادالالذهٛ افالالذي درشالالف ٓتٌٚظالالف حلالالديٞ افرشالالقل 

وٓ يًٍالالالؾ ـالالالام يًٍالالالؾ ادَِالالالدة، هالالالؾ ٕحالالالـ أظِالالالؿ مالالالـ اإلمالالالٚم.. ٓ، فًالالالْٚ أظِالالالؿ مالالالـ 

ٜ ادًالالِّغ اإلمالالٚم فُالالـ إٔالالٝ حٔالالْام أخالالذت بٚحلالالديٞ وؿالالد أخالالذ بالالف إمالالٚم مالالـ أئّالال

طِِالٝ ظالذ تَِٔالدك  ٕٕالؽ يف احلٚفالٜ إوػ إذا ؾٍل هذه احلٚفٜ إٔٝ خر امالٚ 

ًٚ زائالالد شالالْٜ هالالذا خالالر فالالف، هبالالذه افهالالقرة  ًٚ، يف احلٚفالالٜ إخالالرى تتٌالالع إمٚمالال تَِالالد إمٚمالال

امُالالالـ اإلًٕالالالٚن أن يتّالالالذهٛ وإٓ إصالالالؾ أن يُالالالقن ادًالالالِؿ ـالالالام ـالالالٚن افًالالالِػ 

ٍالالٚء إربًالالٜ مالالثالً ومالالع ذفالالؽ مل يقجالالد افهالالٚف ، فَالالد ـالالٚن ؾالالٔٓؿ ظِالالامء ـٌالالٚر ـٚخلِ
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يف افهالالحٚبٜ ويف افتالالٚبًغ ومالالـ بًالالدهؿ مالالـ ادَتالالديـ هبالالؿ مالالـ ؿالالٚل: إٔالالٚ مالالذهٌل 

بُري، وذاك يَقل ظّري، وثٚفٞ ظثام:ي، ورابع ظِقي مل يُـ رء مالـ هالذا 

قنَ ﴿إٕالالالام ـالالالٚن هالالالدهيؿ:  الالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال مالالالـ  [12]النحةةة::﴾َؾْٚشالالال

ًٚ شٖفقه و ًُقا بٍتقاه ؽر ٕٚطريـ مٚ هق رأي ؾالن يٚ تالرى؟! هالذا  ظرؾقه ظٚد

 فٔس مـ افؼع يف رء أبدًا فًع أووحٝ اجلقاب؟

ضٔالالٛ يالالٚ صالالٔخ! بٚفًْالالٌٜ هالالؾ خىالالٖ مالالـ يَالالقل إٔالالٚ حْالالٌع، إٔالالٚ صالالٚؾًل  مداخِالالٜ:

 خىٖ هذا؟

ًْل: هذا اخلىٖ يٖيت فٔس مـ ؿقفف إذا ـٚن افَِٚض ؿٚل: إٔٚ حٌْع ي افنٔخ:

درشٝ افٍَف احلٌْع.. إٔالٚ صالٚؾًل درشالٝ افٍَالف افنالٚؾًل، فالٔس ؾٔالف خىالٖ فُالـ 

ًٚ تًهالالالٛ فإلمالالالٚم ظالالالذ خالالالال ف افًالالالْٜ افتالالالل تٌْٔالالالٝ فالالالف  إذا تًهالالالٛ ـالالالام ذـالالالرت إٍالالال

 يُقن خىٖ.

 : .. (  45:  32/   79) اهلدى والنور /   
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ًهالٛ يَقل افًٌض ٓ بالد مالـ افتّالذهٛ يف أول ضريالؼ افًِالؿ دون ت افًٚئؾ:

حتك يْوٌط فؽ إمالر، وتْوالٌط فالؽ إفٍالٚظ آصالىالحٜٔ ظْالد أهالؾ افًِالؿ ثالؿ 

 بًد ذفؽ تْير وتٌحٞ بٚفسجٔ  وافزهٚن وافدفٔؾ ؾام هق رأيُؿ؟

هالالالالالذا هالالالالالق افالالالالالرأي مالالالالالع ؿٔالالالالالد، ٕحالالالالالـ دائالالالالالاًم ٕٗـالالالالالد بالالالالالٖن واجالالالالالٛ افالالالالالدظٚة  افنالالالالالٔخ:

ًٚ أن يًالالالقدوا دجالالالتًّٓؿ إػ هالالالدي ادجتّالالالع إول، ـٔالالالػ ـالالالٚن  اإلشالالالالمٔغ حَالالال

دجتّالالع إول، هالالؾ ـالالٚن هْالالٚك مالالذاهٛ، هالالؾ ـالالٚن هْالالٚك مالالذهٛ بالالغ افهالالحٚبٜ، ا

 مذهٛ يًّك بُري، واخر يًّك ظّري، وثٚفٞ ظثام:ي، ورابع ظِقي؟

 ¢ٓ إٕالالالام ـالالالٕٚقا ؾًالالالالً أمالالالٜ واحالالالدة، وٓ صالالالؽ أن أصالالالحٚب افٌْالالالل  اجلالالالقاب:

فًٔقا ـِٓؿ ظِامء، بؾ ـام ٍٕٓؿ مـ ـتٛ أهؾ افًِؿ أؿِٓؿ ـٚن مـ أهؾ افًِالؿ، 

ٓ ﴿مالالالالالالٚ مجٓالالالالالالقرهؿ ؾُالالالالالالٚن ـالالالالالالام أصالالالالالالٚر افَالالالالالالران: أ ْاْلالالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالالَؾ افالالالالالالذ  َؾْٚشالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، اجلّٓقر ـالٕٚقا يًالٖفقن يتَهالدون يف شالٗاقؿ رجالالً مالْٓؿ [12]النح::﴾َت

يتًهالالالالٌقن فالالالالف دون أخالالالالريـ، اجلالالالالقاب ٓ مالالالالـ تٔنالالالال قالالالالؿ مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ مالالالالـ 

عالالالٛ ـالالالام يَالالالٚل افتالالالٚريخ ئًالالالد افهالالالحٚبٜ شالالالٖفقه دون افتحٔالالالز ظالالالذ واحالالالد مالالالْٓؿ، 

ًٍٕالالف، فُالالـ افتالالٚريخ ئًالالد ًٍٕالالف بًٍالالؾ أهالالؾ افتالالٚريخ، ؾٖريالالد أن أؿالالقل: افَٔالالد هالالق 

إلًٕالالالٚن أن يالالالدرس دراشالالالٜ فصالالالحٔ  مالالالٚ جالالالٚء يف افًالالالٗال افًكالالال احلالالالٚض يٌٌْالالالل 

ٕيٚمٔالالالالٜ مذهٌٔالالالالٜ فُالالالالـ افَٔالالالالد افالالالالذي أريالالالالد أن أؿقفالالالالف هالالالالذا يف ادجتًّالالالالٚت افًٚمالالالالٜ 
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ا ؿٔالالد فرجالالؾ مالالٚ إٔالالف يًالالٔش يف بِالالد، أو يف ؿريالالٜ ادًروؾالالٜ افٔالالقم بٚفتّالالذهٛ أمالالٚ إذ

ؾٔٓالالٚ أؾالالراد مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ، افالالذيـ ٓ يتًهالالٌقن دالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، 

وإٕالالام مالالْٓجٓؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾٓالالذا افالالًٌض ادَالالٔؿ يف هالالذه افٌِالالد فالالٔس فالالف أن 

يالالدرس هالالذه افدراشالالٜ افتالالل ؿِْالالٚ ظْٓالالٚ أ الالٚ هالالل افٔالالقم وإٕالالام ظِٔالالف أن يالالدرس ظالالذ 

ِامء دراشٜ ظالذ افُتالٚب وافًالْٜ يف ـالؾ أحُالٚم افؼاليًٜ، أمالٚ إذا ـالٚن هٗٓء افً

ٓ يقجد ـام هق افقاؿع ف شػ إٓ ظِامء مذهٌٔغ ؾال يًًف إٓ أن يدرس ظذ 

أحالالدهؿ ثالالؿ بًالالد ذفالالؽ يتقشالالع يف دراشالالٜ افًالالْٜ ودراشالالٜ تٍٚشالالر إئّالالٜ  فٔتًالالر ف 

ًّٔؾ افسجٔ  ظذ أدفٜ افؼيًٜ وظذ مٚ ذهٛ إفٔف ـؾ مذهٛ مـ آشتٌْٚط ؾ

حٔالالْام يهالالؾ إػ هالالذه ادْزفالالٜ هالالذا افَالالقل هالالق افالالذي أردتالالف إػ ذاك افًالالٗال افالالذي 

 أؿررتف فُـ مع هذه افؤّّٜ.

 ( 00: 11: 44/ 391) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

ًٚ  مداخِالالٜ: شالالٗافف إول يَالالقل: يًالالٖل ظالالـ فزومٔالالٜ اتٌالالٚع افنالالٚب ادالالتًِؿ مالالذهٌ

ٔٞ مـ افىٔٛ ؾام رأيالؽ هبالذا؟ أتهالقر حتك يٌزر ظِّف وينتد ظقده ؾّٔٔز اخلٌ

 هذه مًروؾٜ فُـ ٕريد أن ًّٕع مْؽ، مـ أجؾ َْٕؾ فف.

ًٚ ظالـ مثالالؾ هالذا  افنالٔخ: ن إمالر خيتِالػ بالالٚختال ف إ افًالٗال:ٕحالـ َٕالقل جقابال

ادجتّالالالالع افالالالالذي يًالالالالٔش ؾٔالالالالف ذاك افنالالالالٚب، ؾالالالال٘ن ـالالالالٚن يًالالالالٔش يف جمتّالالالالع مالالالالذهٌل 

 يًرؾالالالقن شالالالقى أن خٚصالالالتٓؿ ٓ يًرؾالالالقن افُتالالالٚب وافًالالالْٜ حتالالالك يًالالالتًغ هبالالالؿ، ٓ

يتّالالالذهٛ أحالالالدهؿ حتالالالك فالالالق وصالالالؾ مرتٌالالالٜ افالالالدـتقراة إٓ أن تُالالالقن دراشالالالتف ظالالالذ 
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مذهٛ مـ ادذاهٛ إربًٜ، هذا هق افٌٚفٛ يف ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ افٔقم، 

ؾّالالـ ـالالٚن يف مثالالؾ هالالذا ادجتّالالع ؾالالال بالالد فالالف مالالـ أن تُالالقن دراشالالتف مذهٌٔالالٜ ظالالذ 

ٓ شالالٌٔؾ فىِالالٛ افًِالالؿ افؼالالظل يف إؿالالؾ أن تُالالقن دراشالالتف ابتالالداًء مذهٌٔالالٜ  ٕٕالالف 

 مثؾ ذاك ادجتّع إٓ ظذ هذا إشِقب ادذهٌل.

وَٕسح ظذ مالـ ابالتع مالـ افنالٌٚب بّثالؾ هالذا ادجتّالع افالذي ٓ يًالٚظده إٓ 

ظالالذ هالالذه افدراشالالٜ ادذهٌٔالالٜ أن يوالالع ٕهالالٛ ظْٔٔالالف أن ٓ يًتَالالد أن هالالذه افدراشالالٜ 

مالـ ادالذاهٛ ادتًٌالٜ فالدى تًٚوي: ؿٚل اهلل.. ؿٚل رشالقل اهلل، وإٕالام هالق مالذهٛ 

 أهؾ افًْٜ يف هذا افًك.

ًٚ يف جمتّالع هالذه صالٍتف، أمالٚ مالـ ـالٚن يًالٔش يف جمتّالع..  هذا مالـ ـالٚن ظٚينال

ظِالالامؤه ٓ يتًٌالالقن  ٜوهالالذا يُالالٚد أن يُالالقن ٕالالٚدرًا يف أـثالالر افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ خٚصالال

ًٚ إٕالالام يتًٌالالقن افُتالالٚب وافًالالْٜ شالالقاء ـالالٚن مالالع زيالالد أو بُالالر مالالـ إئّالالٜ، ًٚ مًْٔالال  مالالذهٌ

ؾٌٌْٔل أن يُقن واحلٚفٜ هذه دراشٜ هذا افنٚب مـ ـتٛ ؽر مذهٌٔالٜ وهالل مالع 

ـق ٚ ؿِِٜٔ ؾٓل تٍت  فف بالٚب افٍَالف وافٍٓالؿ مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، فُْالف بالال صالؽ 

شالالٍٔقتف افقالالء افُثالالر مالالـ افًِالالؿ فَِالالٜ ادهالالٚدر افتالالل تًالالٚظده ظالالذ هالالذه افْقظٔالالٜ 

خ اإلشالالالالالم ابالالالالـ تّٔٔالالالالٜ مالالالالـ افدراشالالالالٜ افٍَٓٔالالالالٜ إٓ إٔالالالالف شالالالالٔجد هْالالالالٚك يف ـتالالالالٛ صالالالالٔ

ًٚ ع جمالٚل أؾَالف وعًِالف ش ال قَ وتِّٔذه افٌٚر بـ ؿٔؿ اجلقزيٜ مٚ يُ  يف أن يتًالر ف  واثَال

ًٜ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، ثالالؿ يًالالٚظده ظالالذ ادوفالالق مالالع افالالزمـ ظالالذ ادًالالٚئؾ  ًالالتٌْى

ذفالالالؽ ـالالالام يًالالالٚظده ـتالالالٛ افنالالالالٔخغ ادالالالذـقريـ افًِالالالامء ادقجالالالقدون يف ذفالالالالؽ 

 ادجتّع.

  إٔف خيتِػ مـ جمتّع ظذ جمتّع اخالر، وينالسط إذًا: اجلقاب أن وو
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يف ادجتّالالالع إول افالالالذي يًالالالٔش ؾٔالالالف ذفالالالؽ افنالالالٚب أن عًالالالؾ دراشالالالتف ادذهٌٔالالالٜ 

ًٚ مٚ وفق بًد شْغ ضقيِٜ إػ  وشِٜٔ وفٔس ؽٚيٜ، إٕام افٌٚيٜ هق أن يهؾ وفق يقم

 أن يتٍَف ظذ افُتٚب وافًْٜ. 

 ( 00:  44: 30/   517) اهلدى والنور / 

 ٘باب َٓ

ًٕالالالّع ظْالالالد بًالالالض ادنالالالٚيخ يَقفالالالقن ضٚفالالالٛ افًِالالالؿ ظِٔالالالِف أن يالالالدرس  افًالالالٚئؾ:

ًٚ مٍْردًا ثؿ بًد ذفؽ إمٚ أن يُِّقا ـالمٓؿ أو يَىًقه ؾ٘ذا أرادوا إـامفالف يَقفالقن  ،مذهٌ

 .؟!هؾ هذا افُالم صحٔ  أم ٓ ،فًِؿثؿ بًد  ذفؽ يَرأ مٚ صٚء مـ ـتٛ ا

فُالالـ فٌٔالالٚن بىالالالن هالالذا  ،راً ًالالٖل ظْالالف ـثالالٕهالالذا افًالالٗال   ،افنالالٔخ : تالالٚرة وتالالٚرة

ـٔالالػ شالالٍِْٚ افهالالٚف   ،افؼالالط أن يالالدخؾ يف تالالٚرة وٓ يالالدخؾ يف افتالالٚرة إخالالرى

 ًٚ ًٚ مًْٔال ًٚ ٓ يًالتىٔع  ،يتٍَٓقن ؾٔف ب٘ذن اهلل ظز وجؾ هؾ ـٕٚقا يِتزمالقن مالذهٌ ضًٌال

ًٚ، واو  إػ هْٚ . ًٚ مًْٔ  أحد مـ أوفئؽ أن يَقل ـٕٚقا يِتزمقن مذهٌ

 ...افًٚئؾ:

ًٚ .افنٔخ : ؾ٘ذ ًٚ مًْٔ  ًا بىؾ ؿققؿ إف ينسط يف ضٚفٛ افًِؿ أن يدرس مذهٌ

 بٚرك اهلل ؾُٔؿ. افًٚئؾ:

 ٕ:ي ؿِٝ تٚرة ؾتٚرة . ،افنٔخ : فُـ فُِالم تتّٜ

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

أن افتٚرة إخالرى تِتَالل مالع ذاك افؼالط، إٔالٚ ؿِالٝ مالرة إذا ـالٚن  ،افنٔخ : أه

ن ويَرأ إحٚديٞ ويَالرأ افٍَالف وهالق هْٚك ؿريٜ صٌرة ؾٔٓٚ رجؾ ظٚمل يَرأ افَرا

ؾٓالٗٓء شالُٚن افَريالٜ ـٔالػ قالؿ أن  ،ٕنٖ ظذ مذهٛ مـ هذه ادذاهٛ إربًالٜ
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إٓ هالالذا  ،وهالالؿ ـِٓالالؿ أمٔالالقن ،ومالالٚ عالالقز ومالالٚ ٓ عالالقز ،يًرؾالالقا احلالالالل واحلالالرام

إذا  ،افنالالالالٔخ صالالالالٔخ افَريالالالالٜ ؾٓالالالالق افرجالالالالؾ افًالالالالٚمل بّالالالالذهٛ مالالالالـ ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ

ٚ﴿اشتحيالالالالالٕٚ ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ :  َٓ ًَ ٓ  ُوْشالالالالال ٚ إِ الالالالال ًً ٍْ َٕ الالالالالُػ اهلل ُ   ِ َُ ـالالالالالٚن  [315]البقةةةةةرة:﴾ٓ ُي

ًٚ جدًا أن أهؾ افَريٜ هٗٓء ٓ يُّْٓؿ أن يتٍَٓقا  يف ديالْٓؿ إٓ  اجلقاُب واوح

 واو  . ،ومًْك ذفؽ مـ ضريؼ مذهٛ افنٔخ ،مـ ضريؼ هذا افنٔخ

 واو . افًٚئؾ:

ادثالالالٚل افالالالذي  صالالالٌرتُف  افنالالالٔخ : إذًا هالالالذا ضوري بٚفًْالالالٌٜ قالالالذا اجلالالالق أو قالالالذا

فُـ ْٕتَؾ إػ مثٚل اخر يف بِدة يف ظٚصّٜ ؾٔٓٚ مـ ـؾ ادذاهٛ وؾٔٓالٚ  ،جداً 

وهالالذا  ،هالالذا حٍْالالل وهالالذا صالالٚؾًل ،ظِالالامء يف ادالالذاهٛ آربًالالٜ ،مالالـ ـالالؾ افًِالالامء

وربام صًٔل وزيدي واػ اخالره، ويف مالـ  ،وهذا حٌْع ،وهذا مٚفُل ،صٚؾًل

ًٚ مـ هذه ادذاهٛ ٕن هذا تَِٔد وافتَِٔد أهؾ احلديٞ افذيـ ٓ يِتزمقن مذه ٌ

أمٚ ٕحـ أن  ،ًٕقد إػ مثٚل افَريٜ افهٌرة ،يف ديـ اهلل ٓ عقز إٓ فِيورة

 ًٚ يف ؿريالالٜ ـٌالالرة ظٚصالالّٜ وؾٔٓالالٚ مالالـ خمتِالالػ افًِالالامء  ومالالْٓؿ أهالالؾ احلالالديٞ أيوالال

 بٚضٌؾ ذضٓؿ افًٚبؼ ٕٕف هْٚ يقجد مـ أهؾ افًِؿ بٚفُتٚب وافًْٜ افذيـ ٕجقا

ؾًذ هالٗٓء يٌٌْالل أن ،ووؿٍقا مالع افالدفٔؾ  مالـ افُتالٚب وافًالْٜ ،مـ ربَٜ افتَِٔد

ؾالالالال٘ذا ؾروالالالالْٚ هالالالالذه افَريالالالالٜ هالالالالذه وشالالالالط أن بالالالالغ افَريالالالالٜ  ،يدرشالالالالقا افًِالالالالؿ وافٍَالالالالف

افهالالالالٌرة إوػ وافَريالالالالٜ افٌُالالالالرة إخالالالالرى ٍٕالالالالسض ؿريالالالالٜ ؾٔٓالالالالٚ ظِالالالالامء مالالالالـ ـالالالالؾ 

فٌِالالالد موالالالىرون أن ؾالالال٘ذا أهالالالؾ هالالالذا ا ،ادالالالذاهٛ إٓ ادالالالذهٛ  افًالالالٍِل احلالالالديثل

 ،يدرشقا ظالذ مالذهٛ مالـ مالذاهٛ هالٗٓء افًِالامء  ٕ الؿ ٓ شالٌٔؾ قالؿ إٓ ذفالؽ

 هُذا. ،واو  اجلقاب

 (00:  35: 41/   580) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

إذا ـالالالالٚن اإلًٕالالالالٚن يف بدايالالالالٜ افىِالالالالٛ.. ضِالالالالٛ افًِالالالالؿ، هالالالالؾ يتًّالالالالؽ  مداخِالالالالٜ:

  آجتٓٚد؟بّذهٛ مًغ يتٍَف ظِٔف ثؿ عتٓد بًد ذفؽ، أم يٌدأ يف

تِالؽ افًالٓقفٜ افتالل يتهالقرهٚ بٓجتٓالٚد فالٔس آ مالٚ يٌالدأ بٚٓجتٓالٚد، و افنٔخ:

بًالالالالض افْالالالالٚس افٔالالالالقم، يف ظكالالالالٕٚ احلالالالالٚض مالالالالع إشالالالالػ يٌِالالالالٛ ظالالالالذ افنالالالالًقب 

إػ  واحالدةً  اإلشالمٜٔ افتَِٔد ادالذهٌل، وضٚفالٛ افًِالؿ ٓ يًالتىٔع أن يٍَالز ؿٍالزةً 

 جتٓالالٚد، ٓ يًالالتىٔع أن يٍَالالز ؿٍالالزةً ادرتٌالالٜ افقشالالىك افتالالل هالالل بالالغ افتَِٔالالد وبالالغ آ

خالالالر مالالالـ افتَِٔالالالد ودون هالالالل إػ ادرتٌالالالٜ افقشالالالىك وهالالالل آتٌالالالٚع وافتالالالل  واحالالالدةً 

آجتٓالالالٚد، ٓ يًالالالتىٔع  ٕن اجلالالالق افالالالذي ئًنالالالف جالالالق تَِٔالالالدي، ـالالالؾ مجٚظالالالٜ تتٌالالالع 

مالالذهًٌٚ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، ؾالال٘ذا ـالالٚن ادًالالِؿ يف مثالالؾ هالالذه إجالالقاء ؾًِٔالالف أن 

ادقجقدة بغ يديف وافنٔقخ افذيـ يدرشقن مـ تِؽ  يدرس افٍَف مـ ادهٚدر

افُتٛ، وهق صالٔقخ افتَِٔالد، وفُالـ عالٛ أن يالدرس مالع ذفالؽ افقشالٚئؾ افًِّٔالٜ 

افتل تًٚظده ظالذ ؾٓالؿ افُتالٚب وافًالْٜ ؾوالاًل ظالـ ؾٓالؿ أؿالقال افًِالامء شالقاء مالـ 

ـالالٚن مالالْٓؿ مالالـ ادتَالالدمغ أو ادتالالٖخريـ  ٕن دراشالالٜ هالالذه افقشالالٚئؾ ـًِالالؿ افْحالالق 

وٕحق ذفؽ ؾواًل ظـ أصقل افٍَالف وأصالقل احلالديٞ، ذفالؽ يُّْالف أن  وافك ف

إػ يتدرج يف شِؿ افقصقل إػ ادرتٌٜ افقشىك أٓ وهل آتٌٚع، ثؿ بًد ذفؽ 

ئؾ إػ أن يهالالاٌل   أن عتٓالالالد يف تالالالرجٔ  بًالالالض إؿالالالقال ظالالالذ بًالالالض يف بًالالالض ادًالالاٚل
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 .ؾ حديثٜظٚدًٚ متًُّْٚ بٚإلؾتٚء ؾٔام ؿد يْزل ظذ افْٚس مـ مًٚئؾ أو منٚـ

ادٍالالروض أن يُالالقن ادجتّالالع اإلشالالالمل ـالالام ـالالٚن ادجتّالالع إول يف ظٓالالد 

افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم وافتالالٚبًغ وأتٌالالٚظٓؿ، وفُالالـ هالالذا حيتالالٚج إػ جٓالالقد ـثالالرة 

يًالالالقد ادجتّالالالع اإلشالالالالمل شالالالرتف إوػ افالالالذي ـالالالٚن ؾٔالالالف وفالالالريثام وـثالالالرة جالالالًدا، 

 ؿ يف هالالالذا افزمالالالٚن، وإٕالالالام ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ ٓ يتًٌالالالقن مالالالذهًٌٚ مًْٔاًلالالٚ ـالالالام هالالالق صالالالٖ

 ًٚ بٚفُتالالٚب وبٚفًالالْٜ ؾٍٔتٔالالف ؾٔهالالٌ   ـالالٕٚقا يًالالٖفقن افًالالٚمل افٍَٔالالف، أي: افًٚمالالؾ حَالال

 إمر يف افًٓد إول. نمل مذهًٌٚ قذا ادًتٍتل، هُذا ـٚٚؾتقى هذا افً

وـذفؽ يٌٌْل أن يًقد إمر يف ـؾ زمٚن ويف ـؾ مُٚن، وفُـ هذا حيتٚج 

افًِالالالؿ افٔالالالقم موالالالىر أن يالالالدرس  ٛا، فالالالذفؽ ؾىٚفالالالإػ جٓالالالقد جٌالالالٚرة وجٌالالالٚرة جالالالدً 

افٍَالف ادالذهٌل، وفُالـ ٓ عالقز فالف أن عًِالف ديًْالٚ أن يتًٌالد اهلل بالف وفالق ظِالؿ ؾالالٔام 

بًالد مالـ زمالـ ؿريالالٛ أو بًٔالد أن بًالض ادًالٚئؾ افتالالل جالٚءت ؾٔالف خالال ف افُتالالٚب 

ن وافًْٜ، ؾٍل هذه احلٚفٜ ٓ عقز فف أن ييؾ مًَِدا دذهٌالف مالٚ دام إٔالف تٌالغ فالف أ

البتداء فافهقاب وفق يف بًض ادًٚئؾ يف مذهٛ ؽر مذهٌف، هذا هق افىريؼ 

يف ضريؼ افًِؿ، أمالٚ هالذا افٍَالز افالذي ٕالراه مالـ بًالض افنالٌٚب ادتحًّالغ حٔالٞ 

يدظقن آجتٓٚد وهالؿ بًالد مالٚ وصالِقا إػ مرتٌالٜ آتٌالٚع افتالل هالل مرتٌالٜ دٚوفالٜ 

افثْالالٚء ؽِالالط، ؾالالال تالالرجٔ  ؿالالقل ظالالذ ؿالالقل، وفالالذفؽ ؾخالالر إمالالقر افقشالالط، وحالالٛ 

عالالالقز فًِّالالالِؿ أن يَْالالالع بٚفتَِٔالالالد وفالالالق صالالالٚر مالالالـ ـٌالالالٚر افنالالالٔقخ ـالالالام إٔالالالف ٓ عالالالقز 

فٌِّتالالالالالدئ يف ضِالالالالالٛ افًِالالالالالؿ أن يٍَالالالالالز ؿٍالالالالالًزا إػ مرتٌالالالالالٜ آتٌالالالالالٚع وهالالالالالق ٓ يًالالالالالتىٔع 

 افسجٔ  ؾواًل ظـ أن يتُّـ أن عتٓد ويًىل اراء يف مًٚئؾ مل يًٌؼ إفٔٓٚ.

 (00:09:33/ 2 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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ُّ  املراٖب أفضٌ يطايب ايعًِ؟ أ

 أي ادذاهٛ أؾوؾ وأوصؾ فىِٛ افًِؿ ... مداخِٜ:

افنالالالٚؾًل وأمحالالالد، ٕ الالالام أؿالالالرب إػ افًالالالْٜ بُثالالالر، أمالالالٚ أمحالالالد ٕٕالالالف  افنالالالٔخ:

ًٚ مالالالالالـ ـالالالالالؾ إئّالالالالالٜ، وهالالالالالذه حََٔالالالالالٜ يًرؾٓالالالالالٚ ـالالالالالؾ مالالالالالـ درس افًالالالالالْٜ،  أوشالالالالالع اضالظالالالالال

ؿالالالقى مالالالـ اإلمالالالٚم أمحالالالد يف وافنالالالٚؾًل مالالالع إٔالالالف مِالالالؿ بًَالالالؿ ـٌالالالر مالالالـ افًالالالْٜ ؾٓالالالق أ

ًٚ يف  مًرؾالالالٜ افٌِالالالٜ افًربٔالالالٜ واداهبالالالٚ، ثالالالؿ بٖصالالالقل افٍَالالالف وهالالالق أول مالالالـ ووالالالع ـتٚبالالال

إصالالقل، وهالالق افُتالالٚب ادًالالرو ف بٚشالالؿ افرشالالٚفٜ، وفالالذفؽ يًالالتًغ ضٚفالالٛ افًِالالؿ 

بٍَالالالف هالالالذا وحالالالديٞ ذاك، ؾٔجّالالالع اخلالالالريـ مالالالـ افالالالرجِغ، وؿالالالد ثٌالالالٝ ظالالالـ اإلمالالالٚم 

ّالٜ وؾوالِٓؿ وخالقؾٓؿ مالـ رهبالؿ، ؿالٚل: افنٚؾًل رمحف اهلل وهذا مـ إٕهٚ ف إئ

يٚ أمحد ! إٔالٝ أظِالؿ بٚحلالديٞ مْالل، ؾال٘ذا جالٚءك احلالديٞ صالحٔ  ؾالٖظِّْل بالف، 

 ،ًٚ ًٚ أو مكالي ًٚ أو صالٚمٔ فًِالف ذـالر بالالدًا أخالرى، ويف هالذا ُٕتالٜ وشقاء ـالٚن حجٚزيال

أو إصٚرة ٕٚظّٜ فإلمٚم افنٚؾًل إػ ظدم تَِٔالده إلمٚمالف مٚفالؽ إمالٚم دار اقجالرة، 

دم إحٚديالالٞ احلجٚزيالالٜ ظالالذ ـالالؾ أحٚديالالٞ افالالٌالد إخالالرى، وفالالف مٚفالالؽ ـالالٚن يَالال

ٕيالالر يف ذفالالؽ، ظالالذ اظتٌالالٚر إٔالالف ـالالٚن مَالالر ٕخٌالالٜ افهالالحٚبٜ، حٔالالٞ ـالالٚن هْالالٚك  ٜوجٓالال

افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم يف ادديْالالٜ، واشالالتَر ؾٔٓالالٚ ـٌالالٚر افهالالحٚبٜ، ومالالٚت 

مالالالالـ مالالالالٚت مالالالالْٓؿ ؾٔٓالالالالٚ، أبالالالالق بُالالالالر وظّالالالالر وظالالالالثامن رِض اهلل ظالالالالْٓؿ، فُالالالالـ مًِالالالالقم 

ًٚ أن ـثالرًا مالـ افهالحٚبٜ رحِالقا إػ افالٌالد إخالرى، وَِٕالقا مًٓالؿ مالٚ ـالٚن تٚ رخئ
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، ؾال يٌٌْل هدر هذا افًِؿ افذي ـالٚن ¢يف صدورهؿ مـ ظِؿ تَِقه مـ ٌٕٔٓؿ 

 يف صدورهؿ، فذفؽ ؿٚل افنٚؾًل: إٔٝ أظِؿ مْل بٚحلديٞ. دٚذا؟

اًم ٕن افنالالالالٚؾًل أؿالالالالٚم يف مُالالالالٜ، ثالالالالؿ رحالالالالؾ إػ مكالالالال، ؾٚشالالالالتٍٚد يف مكالالالال ظِالالالال

جديدًا مل يُـ ظِٔف مـ ؿٌالؾ، وفالذفؽ صالٚر فالف مالذهٌٚن ؿالديؿ وحالديٞ، ودجالرد 

إٔف إتَؾ مـ إؿِٔؿ إػ اخالر اتًالًٝ دائالرة مًِقمٚتالف وصالٚر ظْالده مالذهٌغ، ؾالامذا 

ًٚ وصالالالامًٓ  ًٚ وؽربالالال يَالالالقل اإلًٕالالالٚن بٚفًْالالالٌٜ فإلمالالالٚم أمحالالالد افالالالذي ضالالالٚ ف افالالالٌالد ذؿالالال

ًٚ يف شالالٌٔؾ مجالالع افًِالالؿ مالالـ افًِالالامء افالالذيـ ر ووه بٕٚشالالٕٚٔد ظالالـ افهالالحٚبٜ وجْقبالال

 افذيـ ـٕٚقا يتٍرؿقن يف خمتِػ افٌالد، بًٌٛ افٍتقحٚت اإلشالمٜٔ.

ًٚ ؾالٖخز:ي بالف ؾٖٕالٝ أظِالؿ بالف مْالل، شالقاء  يٚ أمحد! إذا جٚءك احلديٞ صحٔح

.ًٚ ًٚ أم مكي ًٚ أو صٚمٔ  ـٚن حجٚزي

فُالالالالـ مالالالالـ حٔالالالالٞ آشالالالالتٌْٚط وافٍٓالالالالؿ فِْهالالالالقص وأيالالالالٚت اإلمالالالالٚم افنالالالالٚؾًل 

درس حٔٚتالالف هالالق أظِالالؿ مالالـ اإلمالالٚم أمحالالد، فالالذفؽ مالالٚ يالالدرس افالالذي  بنالٓٚدة ـالالؾ مالالـ

ًٚ فَِهالد افالذي شالٌؼ افًالٗال واجلالقاب ظْالف ؾٔختالٚر مالذهٛ   يريد أن يدرس مذهٌ

 اإلمٚم افنٚؾًل أو مذهٛ اإلمٚم أمحد.

ًٚ اخر: أن اإلمٚم افنٚؾًل مـ حٔالٞ أتٌٚظالف فالف مزيالٜ ٓ تقجالد  زد إػ ذفؽ صٔئ

وأحرص ظذ اتٌٚع ؿٚظدة إئّٜ ـِٓؿ وهل: إذا يف أتٌٚع أخريـ، أتٌٚظف أـثر 

صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل، ؾٍالالالل افنالالالٚؾًٜٔ مجٚظالالالٜ ـثالالالر جالالالدًا طٓالالالروا مالالالـ بالالالغ 

افنٚؾًٜٔ بٖ ؿ خٚفٍقا اإلمٚم افنٚؾًل يف ـثر مالـ ادًالٚئؾ، بٔالْام ٓ تُالٚد تالرى 

ًٚ مالالالـ افًِالالالامء افالالالذيـ جالالالٚءوا مالالالـ بًالالالد مالالالـ إحْالالالٚ ف أو ادقافالالالؽ خالالالٚفٍقا  صخهالالال

ًٚ مْٓؿ فْهٓؿ افذي هق أصؾ: إذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل.ٌأئّتٓؿ ات  ٚظ
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ؾٚفالالذي يالالدرس ادالالذهٛ افنالالٚؾًل يًالالتٍٔد مالالـ هالالذه افدراشالالٚت اجلديالالدة افتالالل 

وؿًالالٝ مالالـ أتٌالالٚع اإلمالالٚم افنالالٚؾًل وهالالؿ واوالالًقن ٕهالالٛ أظٔالالْٓؿ ؿقفالالف: إذا صالال  

احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، ومزيالالٜ أخالالرى وجالالد يف افنالالٚؾًٜٔ مالالـ أئّالالٜ احلالالديٞ أـثالالر 

ّالالالٜ احلالالالديٞ يف ادالالالذهٛ احلٍْالالالل، افالالالذيـ ينالالالٚر إفالالالٔٓؿ بٚفٌْالالالٚن مالالالـ بُثالالالر مالالالـ أئ

إحْالالالٚ ف افالالالذيـ ظْالالالدهؿ ظِالالالؿ احلالالالديٞ ؿِِٔالالالقن جالالالدًا، بٔالالالْام يف افنالالالٚؾًٜٔ ـثالالالر، 

و الالالد يف افنالالالٚؾًٜٔ ـتالالالٛ ختالالالريٟ أحٚديالالالٞ ادالالالذهٛ افنالالالٚؾًل، ـتالالالٛ، بٔالالالْام ٓ 

ًٚ واحدًا، وهق ٕهٛ افرايٜ ٕحٚديٞ اقداي  ٜ. د يف ادذهٛ احلٍْل إٓ ـتٚب

 افُتٛ هؾ ؾٔف ؽر تِخٔص احلٌر مـ ختٚريٟ ـتٛ افنٚؾًٜٔ؟ مداخِٜ:

ًٚ ؾٔالالف ـتالالٛ ـثالالرة، افتِخالالٔص شالالٌَف ابالالـ ادَِالالـ وظْالالدك ختالالريٟ  افنالالٔخ: ضًٌالال

احلالالالٚؾظ افًراؿالالالل مالالالثالً يف إحٔالالالٚء ظِالالالقم افالالالديـ فٌِالالالزاال، وافزرـقالالال، يف ـتالالالٛ 

ٜ، ـثالالالالرة ختالالالالريٟ قالالالالؿ، ـْالالالالٝ أذت إػ بًوالالالالٓٚ يف مَدمالالالالٜ إحٚديالالالالٞ افوالالالالًٍٔ

احلََٜٔ هذه مزايالٚ ترؾالع مالـ صالٖن ادالذهٛ افنالٚؾًل، و ًِالف يف ادَدمالٜ دالـ 

ًٚ مـ ادذاهٛ إربًٜ.  يريد أن يدرس مذهٌ

ًٚ اخريـ: وهق إٔف يًتًّؾ افرأي ـثالرًا،  ادذهٛ احلٍْل فف مزيٜ تًجٛ ٕٚش

وهذه افْٚحٜٔ تًجٛ افًكيغ افٔقم، افذيـ يريدون أن عًِقا افديـ يتجٚوب 

ؽٌٚت وافىٌِٚت افتل ختتِػ بالٚختال ف افزمالٚن وادُالٚن، ؾًٔجٌالقن هبالذا مع افر

ادذهٛ أـثالر مالـ إظجالٚهبؿ فِّالذاهٛ إخالرى، وبخٚصالٜ مالذهٛ اإلمالٚم أمحالد 

 افذي يٗثر افًْٜ ظذ أي رء اخر.

 : .. ( 53/ .. :   39) اهلدى والنور /  
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 حهِ ايتكًٝد يف 

 ايتصخٝح ٚايتضعٝف
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 ا٤ ٌٖ جيٛش تكًٝد ايعًُ

 تصخٝخا ٚتضعٝفا؟

هؾ عقز فىٚفٛ افًِؿ أن يَِد أحالد ظِالامء احلالديٞ يف تهالحٔحف  مداخِٜ:

 وتؤًٍف ـٚحلٚؾظ ابـ حجر وؽره.

ًٚ يف  افنالالالٔخ: ًٚ يف احلالالالديٞ أو يَِالالالد ظٚدالالال ٓ ؾالالالرق بالالالغ ادًالالالِؿ أن يَِالالالد ظٚدالالال

افٍَالالالالالف، ـالالالالالؾ مالالالالالـ إمالالالالالريـ جالالالالالٚئز بالالالالالؾ واجالالالالالٛ بٚفًْالالالالالٌٜ فِجٚهالالالالالؾ  ٕن اهلل يَالالالالالقل: 

فُ ﴿ َٖ قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ  .[12]النح::﴾قا َأْهَؾ افذ 

 ضٚفٛ افًِؿ؟ مداخِٜ:

اشالالالّع يالالالٚ أخالالالل، اشالالالّع دالالالٚ يْتٓالالالل اجلالالالقاب بًالالالديـ إٔالالالٝ شالالالتَقل مالالالٚ  افنالالالٔخ:

 ظْدك.

 ومع ذفؽ بتخِْٔل إٔٚ أؿىع شًِِٜ بحثل...

 أؿقل فؽ: ضٚفٛ افًِؿ ظٚمل شتَقل: ٓ.

 ؽر ظٚمل. مداخِٜ:

ًٚ افالالالالالالالالالالالرد أ مداخِالالالالالالالالالالالٜ: ْاْلالالالالالالالالالالُتْؿ ٓ ﴿خالالالالالالالالالالالذٕٚه شالالالالالالالالالالالٍِ ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالالالالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، وهْالٚ يف احلََٔالٜ يُّالـ خىالٖ أن مْتؼال يف هالذا افزمالٚن، [12]النحة::﴾َت
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يًْل: ضٚفٛ ظِؿ جمرد مٚ ينًر إٔالف ؾالٚق أبالٚه أو جالده  ٕن أبالقه وجالده أمٔالغ مالٚ 

 يًرؾقا رء، هذا صقيٜ صٚر مٚذا؟ ظٚمل هٚه؟

 زاك اهلل خر! ج مداخِٜ:

ًٚ وهق ٓ يزال يف مٚذا؟ يَقفقا ظْالف يف افنالٚم يف  افنٔخ: يتقهؿ إٔف صٚر ظٚد

افرؿراق، تًتًِّقا إٔتؿ هالذه افُِّالٜ ؟ افرؿالراق ادَهالقد أن مالٚ ء افٌحالر بتًالر ف 

ٕٚتل، ـالالؾ مالالـ ؾٔالالف ... هالالق افرؿالالراق هالالذا أول ادالالٚء، شالالظالالذ افًالالٚحؾ.. ظٌالالٚرة ظالالـ 

... 

يف افرؿالالراق يًْالالل: ٓ يالالزال ظالالذ ضالالر ف افًالالٚحؾ، ؾٓالالذا ضٚفالالٛ افًِالالؿ ٓ يالالزال 

افًِالالؿ بحالالر وهالالق يف أول افًالالٚحؾ، مالالع ذفالالؽ ُيٌالالتذ ـثالالر مالالـ ضالالالب افًِالالؿ افٔالالقم 

 ًُ ٛ وبالالالٚفٌرور، برؾًالالقا رأشالالالٓؿ هْالالٚك، وفًالالالٚن حالالٚقؿ ـالالالذفؽ يَالالقل مالالالثِام ْجالال بٚف

يَقفقا ظْٚ يف دمنالؼ: يالٚ أرض اصالتدي مالٚ أحالد ظِٔالؽ ادي، هالذا ؽالرور ظجٔالٛ، 

 ِٔؾ.إٔف ؾٓؿ ؿ دبّجر

 اخلالصٜ: ًٕتّر يف اإلجٚبٜ:

الالال ََ ٓ بالالالد فُالالالؾ مًالالالِؿ مالالالـ أن يُ  ًٚ، فُالالالـ هالالالذا افتَِٔالالالد ِ  وهْالالالٚ افنالالالٚهد يف –د ظٚدالالال

ًٚ، بًّْالالك: إٔالالٚ أؿِالالد  -اجلالالقاب ًٚ، ٓ عالالقز أن يهالالٌ  مالالذهٌ ٓ عالالقز أن يهالالٌ  ديْالال

هذا افرجؾ يف ظِؿ احلديٞ، فُـ يف رجؾ ثٚ:ي هْٚك يف ظِؿ احلديٞ، دالٚذا 

ف، ٓ إٔالالٚ هالالذا صالالٔخل، مالالٚ أتًالالر ف ظالالذ ادنالالٚئخ ـِٓالالؿ، ويُّالالـ إٔالالٚ مالالٚ أشالالتٍٔد مْالال

 يُقٕقا أظِؿ مـ صٔخف ادزظقم.

ـذفؽ يف افٍَف مٚ يٖخذ افٍَف إٓ مـ هذا افنٔخ، ؿد يُقن هْالٚك ؾَٓالٚء أـثالر 
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مْف، شقاء مـ ادٚوغ أو إحٔٚء افٌٚؿغ، مٚ ؾٔف ؾرق ظْدٕٚ، ؾُالام إٔالف ٓ عالقز 

 ًٚ ًٚ مًْٔ  يف افٍَف.  فًِِّؿ أن يَِد إمٚم

ًٚ يف احلالديٞ، فُالـ ـالام يَالقل اإلمالٚم افنالٚؾًل  ـالذفؽ ٓ عالقز أن يَِالد إمٚمال

يف افَٔٚس، افَٔٚس ضورة، وإٔٚ أؿقل: افتَِٔالد ضورة، فُالـ إذا تٌالغ فالف شالقاء 

يف افٍَالالف أو يف احلالالديٞ أن صالالٔخف أخىالالٖ يف ادًالالٖفٜ افٍَٓٔالالف افٍالٕٔالالٜ بالالدفٔؾ أن 

تٌالالع صالالٔخف، حٔئالالذ ٓ عالالقز أن يتًّالالؽ افنالالٔخ أخالالر جالالٚء بالالدفٔؾ يالالَْض افَالالقل 

بَقل: صٔخف، وإٓ يُقن أصٚبف مٚ أصٚب افٔٓقد وافْهٚرى افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ 

﴿ِ ـْ ُدوِن اهلل  َُذوا َأْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌََٚ ُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم  .[21]التوب::﴾اخت 

ًٚ يف احلالديٞ، إذا تهالقرٕ ٚ ٍٕس هذا افُالم افالذي َٕقفالف يف افٍَالف َٕقفالف أيوال

ًٚ يف ؿريالالٜ مالالٚ ؾٔالالف هْالالٚك ؽالالر صالالقيخ، مالالٚ ؾٔالالف ظْالالده ؽالالره، مالالٚذا شالالًٍٔؾ؟ هالالذا  إًٕالالٕٚ

افنالالالقيخ هالالالذا أحًالالالـ مْالالالف هالالالق؟ ؾٓالالالق يًالالالٖفف يُّالالالـ مالالالٚ يًالالالر ف رء مالالالـ احلالالالديٞ 

بٔوالالالىر يًالالالٖفف ظالالالـ احلالالالديٞ هالالالذاك بَالالالل هالالالق وديْالالالف وتَالالالقاه، إذا ـالالالٚن خينالالالك اهلل 

مًالالالٚفٜ ؾَٓٔالالالٜ  يَالالالقل: واهلل إٔالالالٚ مالالالٚ ظْالالالدي ظِالالالؿ يف احلالالالديٞ، إذا ـالالالٚن مالالالتًِؿ ـالالالؿ

بٔجٚوبف ظذ حًٛ مٚ ؿرأ أحًـ مٚ هذا اجلٚهؾ يٍتل ًٍٕف بًٍْف، ؾ٘ذا ؾروْٚ 

ٕالالف يف هالالذيؽ افَريالالٜ ؿِٔالالؾ، يف ظالالٚمل يف احلالالديٞ مالالٚ ؾٔالالف ؽالالره، ؾٓالالق ٓزم يَِالالده، أ

فُـ إذا اهلل مجًف بًٚمل اخر يف ظِالؿ احلالديٞ تٌالغ فالف إٔالف هالذا أظِالؿ مالـ هالذاك، 

ؾ يتًّؽ يف إول يف بًض أؿقافف وافذي مالٚ مٚ ييؾ يتًّؽ بٕٚول ٓ، إذا ط

ه ؾٔالف ٓ عالقز يتًّالؽ ؾٔالف، إذًا ٗه هذا واجٌف، فُـ ؾٔام تٌغ فف خىالٗتٌغ فف خى

ٓ ؾرق يف افٍَف وٓ يف احلديٞ مـ حٔٞ إٔف عٛ افتَِٔد فِيورة وفُالـ ٓ 

ًٚ ٕتًٌد بف ٓ خيرج ظْف ؿٔد صًره.  عقز يًْل افتَِٔد ديْ

 ( 00:  26: 36/   176) اهلدى والنور /  
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 باب َٓ٘

يٚ صٔخْٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ بٚفًْالٌٜ إػ ادًالٖفٜ يتالذرع ؾٔٓالٚ ادَِالدة يف  مداخِٜ:

ن إافالالالرد ظالالالذ مالالالـ يالالالدظق إػ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ وافًْٚيالالالٜ بٚحلالالالديٞ وهالالالل ؿالالالققؿ: 

ؿٌقل تهحٔ  احلالديٞ وتوالًٍٔف مالـ ٍٕالس افٌالٚب افالذي يٌَالؾ ؾٔالف ؿالقل ظالٚمل يف 

ذفالؽ افهالًْٚ:ي يف رشالٚفتف ادًروؾالٜ ب٘رصالٚد افَْالٚد يف مًٚئؾ افٍَف، ؾرد ظِٔٓؿ 

افتٍريالالؼ بالالغ ؿٌالالقل ؿالالقل افًالالٚمل يف مًالالٚئؾ افٍَالالف، وبالالغ ؿٌالالقل ؿالالقل ادحالالدث يف 

قاحد افتهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف، بٖن تهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف ؿٌقٌل خلز 

افًالالدل افثَالالٜ افالالذي اتٍالالؼ ظالالذ ؿٌقفالالف، وأن تهالالحٔ  احلالالديٞ وتوالالًٍٔف هالالق مٌْالالل 

ن أادًِقمالٚت ادتًَِالٜ بٚإلشالْٚد ادًالغ حالقل افرجالٚل ومالٚ صالٚهبف، و ظذ وؾرة

آختال ف يف افتهحٔ  وافتؤًػ هالق مٌْالل ظالذ آخالتال ف يف حهالقل هالذه 

ادًِقمالالٚت أو ظالالدمٓٚ، ؾٓالالؾ هالالذا افُالالالم صالالحٔ ، ومالالٚ ؿالالقفُؿ ؾالالّٔـ أورد ظالالذ 

ذفؽ يف تهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف أن هْٚك َٕٚط ؿد خيتِػ ٕير ادحدث أو 

 هح  وادوًػ ؾٔٓٚ بْٚء ظذ تًَِٓٚ بٌٚب اجتٓٚدي؟اد

يالالٚ أخالالل إٔالالٚ أرى أن ادنالالُِٜ فًٔالالٝ إٕالالف احلالالديٞ ؿالالٚئؿ ظالالذ آتٌالالٚع  افنالالٔخ:

ادٖمقريـ بف، وهذا خيٚفػ افتَِٔد ادْٓل ظْف فًٔٝ هذه هل ادنالُِٜ  ٕ:ي 

ًٚ يف ذات ٍٕزالال هبالالذا افتٍريالؼ، أوًٓ ـَْٚظالالٜ صخهالالٜٔ ٓ  ًٚ فًالالٝ مَتًْال إٔالٚ صخهالالٔ

ق ظْالالدي بالالغ أن يتٌالالع ادًالالِؿ جمتٓالالدًا يف ؿقفالالف ظالالـ رء مالالٚ هالالذا حالالرام وهالالذا ؾالالر
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افتحريؿ بال صؽ ؿٚم إمٚ ظذ ايٜ، وإمٚ ظذ حديٞ صالحٔ  ظْالده، وبالغ اتٌٚظْالٚ 

فالالالف أو تَِٔالالالدٕٚ إيالالالٚه يف ؿقفالالالف هالالالذا احلالالالديٞ افالالالذي إٔالالالٚ بْٔالالالٝ ظِٔالالالف ذاك احلُالالالؿ مالالالـ 

إذا وجْٓٚهالالٚ يف  افتًِالالٔؿ هالالق حالالديٞ صالالحٔ  ظْالالدي، يًْالالل أطالالـ أن ادًالالٖفٜ هْالالٚ

هذه افهقرة مـ افتٍريؼ بغ افتَِٔد يف افٍَف وآتٌالٚع يف احلالديٞ ٓ ٕالْج  يف 

ًٚ بالالٚفٍرق بالالغ إمالالريـ،  ًٚ، يًْالالل إٔالالٚ فًالالٝ مَتًْالال اجلالالقاب ظالالذ إؿالالؾ إٔالالٚ صخهالالٔ

وفًالالالالالؾ ادثالالالالالٚل افًالالالالالٚبؼ يقوالالالالال  فُالالالالالؿ ذفالالالالالؽ، أي: حٔالالالالالْام يَالالالالالقل ادجتٓالالالالالد آت 

ـ يف أمتل أؿالقام»: ¢رشالقل اهلل  ادًٚز ف حرام، َٕقل فف مٚ افدفٔؾ، ؿٚل قٕ  شفُٔ

 إػ اخره.

ؾٚتٌٚظْٚ وإٔٚ أراج  بغ اتٌٚع وبغ تَِٔد  ٕٕف يف افْٓٚيٜ بدٕٚ ٕحط ظذ أحد 

افتًٌريـ  ٕن تًالّٔتْٚ ٓتٌٚظْالٚ فَالقل اإلمالٚم بالٚفتحريؿ يف أمالر مالٚ هالق اتٌالٚع فالٔس 

ًٚ، افتًالالالّٜٔ ـالالالام هالالالق ٓ خيٍالالالٚـؿ يف  تَِٔالالالدًا أو افًُالالالس ًٕالالالّٔف تَِٔالالالدًا فالالالٔس اتٌٚظالالال

ًٚ ٓ يٌر مـ حَٚئؼ ادًّٔٚت ص ؟   اظتَٚدي مجًٔ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

إذًا ٕحالـ إذا اتًٌْالٚ أمالر اهلل ظالالز وجالؾ شالقاء يف افتهالحٔ  فِحالالديٞ أو  افنالٔخ:

افتؤًػ أو يف افتحريؿ وافتحِٔؾ، ؾْحـ اتًٌْٚ أمر اهلل ؾًالّقه مالٚ صالئتؿ تَِٔالدًا 

ًٚ، إٔالالالٚ أؿالالالقل هالالالذا وإٔالالالٚ مالالالـ أوفئالالالؽ  افالالالذيـ يٍرؿالالالقن بالالالغ آجتٓالالالٚد وآتٌالالالٚع أو اتٌٚظالالال

وافتَِٔد  حتك مٚ يذهٛ ظـ بٚفُؿ إْٔل مع أوفئؽ افذيـ يٍرؿالقن بالغ آجتٓالٚد 

وبالالالالغ آتٌالالالالٚع وبالالالالغ افتَِٔالالالالد، فُالالالالـ أن ٕحالالالالـ يف مْٚؿنالالالالٜ جزئٔالالالالٜ ضالالالالرح افًالالالالٗال 

ًٚ، ؾٖٕالالٚ ٓ أريالالد أن ٕالالدير افٌحالالٞ، هالالؾ إٔالالٚ إذا اتًٌالالٝ اإلمالالٚم افٌخالالٚري يف  حققالالٚ إٍالال

حلديٞ مٚ أو توالًٍٔف حلالديٞ اخالر هالذا اتٌالٚع أم تَِٔالد، مالٚ هيّْالٚ هالذا تهحٔحف 
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ًٚ بٚفتهالالحٔ  وافتوالالًٔػ،  أن، إٕالالام هيّْالالٚ هالالؾ عالالٛ ظالالع إٔالالٚ، وإٔالالٚ فًالالٝ ظٚدالال

هالالؾ عالالٛ ظالالع أن أحُالالؿ ظَالالع ورأيالالل ؾوالالالً ظالالـ هالالقاي أن أصالالح  وأوالالًػ 

بجٓالالدي أم ظالالع أن اتٌالالع هالالذا افًالالٚمل، مالالٚ ؿالالٚل ؿِالالٝ، ؿالالٚل صالال  ؿِالالٝ صالال ، ؿالالٚل 

ؿِٝ وًػ، ـذفؽ بٚدَٚبؾ إذا ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل أو ؽره مالـ إئّالٜ وًػ 

هذا حالرام، أو هالذا جالٚئز ؾٖٕالٚ تٌْٔالٝ ؿقفالف، فًالٝ أن يف صالدد افتحَٔالؼ إٕالف هالذا 

ًٚ يف أن هالالالذا احلُالالالؿ ٓ  افتٌْالالالل هالالالق اتٌالالالٚع أم تَِٔالالالد؟ فُالالالـ ٓ أطالالالـ أن هْالالالٚك خالؾالالال

ًٚ وإٕالالالام إٔالالال ٚ خمٚضالالالٛ بّثالالالؾ ؿقفالالالف خالالالال ف ؾٔالالالف، أي: أ:ي إٔالالالٚ بٚظتٌالالالٚري فًالالالٝ ظٚدالالال

قنَ ﴿تًٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْْتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهَؾ افذ  ًٚ هالذا  [12]النحة::﴾َؾْٚش وإٔالٚ شالٖفٝ ظٚدال

حالل أم حرام، ؿٚل ال حرام، ؾتٌْٔتف ٓ أؿقل أن اتًٌتف، وٓ أؿقل أن ؿِدتف، 

فؼالع يف ٕٕف أن ٓ ٕريد أن ٕخقض يف هذه افَؤٜ بٚفالذات، ؾٓالؾ إٔالٚ اتًٌالٝ ا

هذه احلٚفٜ أم ٓ؟ ٓ صؽ أن اجلقاب ًٕؿ. ؾًِٝ مٚ عٛ ظالع  ٕ:ي أئتّالرت 

القنَ ﴿بَقفف تًٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالَؾ افالذ  إمالٚم بخالٚري أو  [12]النحة::﴾َؾْٚش

مًالالالِؿ شالالالٖفٝ ظالالالـ حديثالالالف ؿالالالٚل صالالالحٔ  ؾٚتًٌتالالالف، وؿالالالٚل يف حالالالديٞ اخالالالر والالالًٔػ 

 ؾتٌْٔتف ... 

ؿ اجلالالقاب ودون افًالالدول إػ افتٍريالالؼ بالالغ آتٌالالٚع وافتَِٔالالد، ٕالالدخؾ يف صالالّٔ

ًٚ إن صالٚء اهلل، إذا ـالٚن ـالؾ امالـ تٌْالك ؿالقل اإلمالٚم  ؾٓذا فًِالف يالٖيت افٌحالٞ ؾٔالف ؿريٌال

ادهح  وادوًػ، ؿالقل اإلمالٚم ادحالدث ادهالح  أو ادوالًػ ومالـ تٌْالك 

ـ ؿقل اإلمٚم ادحرم أو ادحِؾ وهق جٚهؾ يُقن ؿد ٍٕذ احلُؿ افؼظل، ٕح

ًٕٖل أن أوفئؽ افذيـ أوردوا هذا افًٗال، هؾ إٔتؿ مًْٚ يف أن افقاجالٛ ظالذ 

 ـؾ مًِؿ ؽر ظٚمل أن يتٌع افٍَٔف يف ؾَٓف وادحدث يف حديثف أم ٓ؟
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 أن إٔٚ أوجف افًٗال فؽ، أٓ يرد ظِٔٓؿ هذا افًٗال؟

ًٚ إٔف يرد. مداخِٜ:  ييٓر ضًٌ

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افذي ييٓر إٔف يرد. مداخِٜ:

أحًْٝ يف هذا افتحَؼ، ؾام هق جقاهبؿ ؾٔام تيـ مـ اتهٚفؽ هبالؿ  فنٔخ:ا

واشالالتامظؽ فنالالٌٓٚعؿ، أمالالٚ إٔالالٚ ؾالالٖؿقل فالالٔس قالالؿ جالالقاب، وحْٔئالالذ شالالِٔتَقن مًْالالٚ 

رؽؿ إٔقؾٓؿ هذا آفتَٚء افذي يِزمٓؿ بٖن يُقٕقا مًْٚ وفالٔس ظِْٔالٚ، ذفالؽ ْٕٕالٚ 

مل اجلٚهالؾ، ٓ ٍٕالرق ٕحـ يف افقؿٝ ٓ ٍٕرق بغ وجقب اتٌٚع فَْقل أن افًٚ

أن بغ وجقب اتٌٚظف أو تٌْٔف فَقل ادحالدث، وبالغ تٌْٔالف فَالقل افٍَٔالف، ـالذفؽ 

ًٚ أن  ًٚ، ظِٔٓؿ أيو هؿ ظِٔف بٚدَٚبؾ بْٚء ظذ هذا آشتيٓٚر افذي اشتيٓرتف إٍ

ٓ يٍرؿالالالقا بالالالغ تٌْالالالٔٓؿ أو ًٕالالالّٔف تَِٔالالالدهؿ  ٕ الالالؿ هالالالؿ يتٌْالالالقن هالالالذه افٍِيالالالٜ، وٓ 

ًٚ، ح ْٔئالالذ ظِالالٔٓؿ أن يتٌْالالقا مًْالالٚ ـالالام يَِالالدون ؾَٓالالٚءهؿ ظِالالٔٓؿ أن يُْرو الالٚ مىَِالال

يَِالالالالدوا دالالالالدثٔٓؿ، ؾٓالالالالؿ يِتَالالالالقن مًْالالالالٚ يف وجالالالالقب افًّالالالالؾ بالالالالٕٚمريـ ـالالالالام ؿِالالالالٝ 

ًٚ إػ ؿالقل ادحالدثغ،  مًتيٓرًا، وخيتٍِالقن ظْالٚ ظّالالً  ؾال٘ ؿ ٓ يًرجالقن إضالؿال

وبذفؽ خينون جٓقد إفالق ف ادٗفٍالٜ مالـ ظِالامء احلالديٞ ضِٔالٜ هالذه افَالرون 

ىقيِالالالالٜ، ثالالالالؿ عّالالالالدون ظالالالالذ اتٌالالالالٚع افًؼالالالالات أو ادئالالالالٚت مالالالالـ افٍَٓالالالالٚء، دجالالالالرد اف

ًٚ خٍٔالالٜ، ؾالالام  افتَِٔالالد ؾالالْحـ أن ًُٕالالس ظِالالٔٓؿ افًالالٗال، وإذا اشالالتيٓرت متقجًالال

ظِٔؽ إٓ أن تًُس ظِالٔٓؿ افًالٗال، ؿقفالقا فْالٚ مالٚ افٍالرق بْْٔالٚ وبٔالُْؿ؟ مالٚ افالذي 

ُقن جالالالقاهبؿ تُْروٕالالالف ظِْٔالالالٚ؟ ٕحالالالـ َِٕالالالد إئّالالالٜ يف افتهالالالحٔ  وافتوالالالًٔػ شالالالٔ
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 هُذا، أفٔس ـذفؽ؟ 

ًٚ. مداخِٜ:  ضًٌ

ًٚ ـالقيس، إذًا: ٕحالـ َِٕالد  افنٔخ: بس هقن مٚ ؾٔش اشتيٓٚر هْٚ اجلقاب ئَْال

ظِالالالامء احلالالالديٞ ظالالالذ أحالالالد تًٌالالالرهؿ يف افتهالالالحٔ  وافتوالالالًٔػ ظّالالالالً بَالالالقل اهلل 

الالالالالقنَ ﴿تًالالالالالٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالَؾ افالالالالالذ  َْل باِلالالالالِف ﴿.. [12]النحةةةةة::﴾َؾْٚشالالالالال َؾْٚشالالالالاٖل

، ؾٖٕتؿ مٚ مقؿٍُؿ مالـ هالذا اجلٔالؾ افًيالٔؿ افوالخؿ مالـ ظِالامء [61]الفرقان:﴾َخًٌِرا

ادًِّغ ادحدثغ افذيـ ٓ يًتٌْل ؾَٓٚءـؿ ظـ اتٌٚظٓؿ وإن صالئتؿ ؿِالتؿ ظالـ 

ًٚ، وفالذفؽ ؾٓالؿ يف جٓٚفالٜ يًّٓالقن، ؾالال  تَِٔدهؿ إ الؿ ٓ ئَّالقن جلٓالقدهؿ وزٕال

  وبالالالغ احلالالالديٞ افوالالالًٔػ ظِالالالاًم بالالالٖن ـثالالالرًا مالالالـ زون بالالالغ احلالالالديٞ افهالالالحٔٔ الالال َّ يُ 

الالال ََ ؾَٓالالالٚئٓؿ ادتالالالٖخريـ ادُ  الالال ديـ يٖخالالالذون ظالالالذ مالالالـ تَ ِ  مٓؿ مالالالـ افٍَٓالالالٚء افٌُالالالٚر د  ََ

ظْدهؿ يف ادذهٛ، يٖخذون ظِٔٓؿ ظؼات إحٚديٞ افؤًٍٜ، بؾ ـثر مْٓٚ 

 مـ إحٚديٞ ادقوقظٜ.

الالالالدون هالالالالؿ مًْالالالالٚ يف وجالالالالقب افرجالالالال  ِ قع إػ ظِالالالالامء إذًا: افٍَٓالالالالٚء إًٍٔالالالالٓؿ ادَ

احلديٞ يف افتهحٔ  وافتؤًػ، ؾام بٚل هالٗٓء ادَِالديـ يريالدون أن ئَّالقا 

ٕحـ ُْٕالر افتَِٔالد، وَٕالع يف افتَِٔالد، أن ٕحالـ ٕالدخؾ  ٚاحلجٜ ظِْٔٚ بزظّٓؿ إٔ

ًٚ، هؾ ٕحـ مثِٓؿ يف افتَِٔد؟ تُ ِْ يف ذاك ادقوقع افذي أج   صتٚن  اجلقاب:ف إٍ

 مٚ بْْٔٚ وبْٔٓؿ. 

 افنٚظر؟مٚذا يَقل 

 ؿننننلَن اقثرَننننا مننننن اقثننننرى

 

 

 

 وأَنننن معاوَنننة منننن عنننغ 
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ًٚ، ٕحالـ ٓ ٕالديـ اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ بٚفتَِٔالد، أمالٚ  ٕحـ أوًٓ ٕختِػ ظْٓؿ  ٚم

 هؿ ؾٔتديْقن بٚفتَِٔد واو ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ: 

 أشٖفؽ مٚ تٌٔٛ ظْل خِٔؽ مًل. افنٔخ:

 ًٕؿ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

ًٚ، ٕ افنالالٔخ: حالالـ ٓ ٕتالالديـ بٚفتَِٔالالد، أمالالٚ هالالؿ ؾٔتالالديْقن ٕحالالـ ٍٕالالسق ظالالْٓؿ  ٚمالال

بٚفتَِٔالالد، أي: هالالٗٓء اداليالالغ مالالـ ادَِالالديـ أحالالدهؿ يَالالقل: إٔالالٚ حٍْالالل، وأخالالر 

يَقل: إٔٚ صٚؾًل، وافثٚفٞ يَالقل: مالٚفُل، وافرابالع حْالٌع، ٓ يقجالد يف افٍريالؼ 

ادخالالٚفػ قالالؿ وٕحالالـ وأظْالالل هبالالؿ ٕحالالـ مًؼالال ًٕالالّٔٓؿ ال احلالالديٞ أهالالؾ افًالالْٜ 

ف  ادْتّالالغ إػ اتٌالالٚظٓؿ ٕحالالـ افًالالٍِٔغ فًالالْٚ مالالثِٓؿ  ٕٕالالف ٓ أهالالؾ افًالالِػ افهالالٚ

يقجالالد ؾْٔالالٚ مالالـ يَالالقل: إٔالالٚ بخالالٚري ؾالالال أؿٌالالؾ إٓ مالالٚ صالالححف افٌخالالٚري ومالالٚ والالًٍف 

افٌخالالٚري، وظالالذ ذفالالؽ ؾالالال  الالد ؾْٔالالٚ مالالـ يَالالقل: إٔالالٚ مًالالِّل إذا صالال  افتًٌالالر، أو 

ًٚ هالذا افرجالؾ  أمحدي أو ... إػ اخره، وفذفؽ ؾتجد ـًالمٜ ومثٚل واؿًل  ٚمال

إفٌالالالالٚ:ي افالالالالذي ابالالالالتع بالالالالًٌض أصالالالالحٚبف افهالالالالٚحلغ، وادًْٔالالالالغ فالالالالف ظالالالالذ اخلالالالالر 

ًٚ شالالالُِقا ضريَالالالف،  وافٌحالالالٞ وافتحَٔالالالؼ إػ اخالالالره ؾَالالالد ابالالالتع بْالالالٚس اخالالالريـ أيوالالال

فُْٓؿ خٚفٍقه يف ظؼات مـ إحٚديٞ دٚذا؟ ٕ الؿ يِتَالقن مًْالٚ يف إصالؾ 

فالالدفٔؾ مالالع مالالـ ـالالٚن إٔالالف ٓ تَِٔالالد ظْالالدٕٚ فنالالخص مًالالغ، وإٕالالام ٕحالالـ ٕتٌالالع أيالالش؟ ا

فنالًر افًالٚبؼ افالذي بالدأ وحٔٞ مٚ ـالٚن، أمالٚ ادَِالدون ؾًِٔالقا ـالذفؽ، هْالٚ يالٖيت ا

ًٚ أوفف.  إٍ
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 ؿحسننبؽم هننذا اقتػنناوت بقــننا

 

 

 وفنننل إكنننا  بننن  ؿقنننه َـضنننح 

إذًا: ٕحـ َٕالقل فَِِّالديـ بًٌالٚرة أخالرى: ٕحالـ ٓ ُْٕالر جمالرد افتَِٔالد، وهالذه  

 ًٚ ، ٕحالالـ ٓ ُْٕالالر مٌالالدأ افتَِٔالالد، وإٕالالام أرجالالق أن تُالالقن افٍُالالرة طالالٚهرة فالالديْٚ مجًٔالال

ًٚ ٓ حيالالٚل ظْالالف ؿٔالالد صالالًرة، هالالذا افالالذي  ًٚ وديْالال ُْٕالالر افتالالديـ بٚفتَِٔالالد، وجًِالالف مالالذهٌ

ُْٕالالره، أمالالٚ آتٌالالٚع فًالالٚمل ٕثالالؼ بًِّالالف شالالّٔتّقه تَِٔالالدًا ظالالذ افالالرأس وافًالالغ، هالالذا 

واجٛ، مٚ هيّْالٚ أن افتًالّٜٔ، تَِٔالد أم اتٌالٚع، ٕحالـ ًٕالّٔف اتٌالٚع دالٚذا؟ فٍِالرق 

ذي بْْٔٚ وبْٔٓؿ، أي: إذا مٚ طٓر هْٚك خىٖ هذا افًٚمل ترـْٚه، وٌٕذٕٚ ؿقفالف ٌٕالذ اف

افْقاة، بْٔام هؿ يتديْقن بف ظذ ؿٚظدة ادثؾ افًٚمل )ظْزة وفق ضٚرت( أو ظذ 

احلُٚيٜ افتل ؿِٔٝ : أظىْل مجؾ ؿٚل فف: ٕٚؿالٜ، ؿالٚل فالف: ٓ مجالؾ هالل ٕٚؿالٜ وهالق 

ُْالالالر افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد، وٓ ُْٕالالالر افتَِٔالالالد يَالالالقل: أظىْالالالل مجالالالالً إػ اخالالالره، ؾالالال٘ذًا ٕ

فيورة ٓ بد أن يهؾ إفٔٓٚ أـز ظٚمل يف افدٕٔٚ ٓ يًتىٔع أن يْجق مـ افتَِٔد  

ٍٜ مالالٚ ؾٔٓالالٚ د ًٚ ظالالـ مًالالٖف ل ؿالالٜ ٓ صالالؽ أن هالالذا افًالالٚمل حٔالالْام يًالالْٖٕٕالالٚ إذا شالالٖفْٚ ظٚدالال

ظالالـ مثالالؾ هالالذه ادًالالٖفٜ افدؿَٔالالٜ ظَِالالف افٌٚضالالؾ يًّالالؾ أحًالالـ مالالـ افٌُّٔالالقتر صالالْع 

افٌؼالال افٔالالقم، يف حليالالٚت مثالالؾ افالالزق يًتحيالال أيالالٚت وإحٚديالالٞ افتالالل تدٕالالدن 

حقل مالٚ شالئؾ ؾٔخالرج بجالقاب، هالذه افهالقرة افناليًٜ افتالل جٚفالٝ يف ذهالـ هالذا 

الال رهالالٚ ظالالذ افنٚصالالٜ جُمَ ِٓ يْ ول ٓ يًالالتىٔع أن يُ ٗافًالالٚمل ادًالال دة واوالالحٜ ادًالالٚمل ً 

ًٚ، ويتًٌالالقن هالالذا  ًٚ أيالالش؟ جلّٔالالع افْالالٚس حتالالك افًٚمالالٜ ؾَٔتًْالالقن  ٚمالال اإلمالالٚم اتٌٚظالال

ظالالذ بهالالرة وبْٔالالٜ، ٓ. فالالٔس هْالالٚ إٓ أن يَقفالالقا: افًالالٚمل افٍالالال:ي ؿالالٚل ـالالذا، وٕحالالـ 

مالالٖمقرون بٚتٌٚظالالف، أٓ تنالالًرون مًالالل بالالٖن هْالالٚك يف اإلشالالالم مثالالؾ هالالذه ادًالالٚئؾ 

 افدؿَٜٔ؟
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ؾٖجٚبْالٚ بُالذا افنٔخ: ، ٓ بد، ؾال٘ذًا: مالٚ واجالٛ افًٚمالٜ؟ أن يَقفالقا: شالٖفْٚ ؾالٕال

وٕحالالالـ ًٕتَالالالد أن افرجالالالؾ ظالالالٚمل ... إػ اخالالالره، فُالالالـ إذا بالالالدا قالالالذا افًالالالٚئؾ أن هالالالذا 

ًٚ بٚفتَِٔالالد ـالالام يًٍالالؾ مجالالٚهر  جالالقاب خىالالٖ مالالٚ يتثٌالالٞ بالالف  ٕٕالالف فالالٔس مَِالالدًا متالالديْ

 افْٚس، فًؾ يف هذا ـٍٚيٜ.

... يالالٚ صالالٔخ مجالالٚهر افْالالٚس مالالـ ادَهالالقد ؾالالٔٓؿ يًْالالل، يًْالالل: بَٔالالٜ  مداخِالالٜ:

 ًْل مٚ ظدا افًٍِٔغ أو أهؾ احلديٞ؟ادذاهٛ ـِٓٚ ادَهقدة ي

تٌٚع أ، أتُِؿ ظـ إٔٚ مٚ أتُِؿ ظـ ادذاهٛ بٚرك اهلل ؾٔؽ أصز ظع   افنٔخ:

 ادذاهٛ.

 تٌٚظٓؿ.أهق  مداخِٜ:

 بس ؾٔف ؾرق بغ أتٌٚع ادذاهٛ وادذاهٛ. افنٔخ:

 موٌقط. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ص . مداخِٜ:

تالالالالالتُِؿ؟ إٔالالالالالٚ بالالالالالتُِؿ ظالالالالالـ ضٔالالالالالٛ! وبخٚصالالالالالٜ إٔالالالالالؽ إٔالالالالالٝ ؿِالالالالالٝ ظّالالالالالـ  افنالالالالالٔخ:

 ادقجقديـ افٔقم ظذ وجف إرض، هذول دـ يتًٌقن.

 يًْل: ؿهدي فق أن جٚء واحد.. مداخِٜ:

 :ي شٗاال.ن  ٓ. ظٍقًا بدك  ٚوبْل حتك مٚ خُتَ  افنٔخ:
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ضٔالالٛ، مجالالٚهر افْالالٚس مًيّٓالالؿ إمالالٚ بَِٔالالدوا إمالالٚم واحالالد أو بَِٔالالدوا  مداخِالالٜ:

ٜ بَِٔالالالد مالالالثالً افنالالالٚؾًل وادًالالالٖفٜ افثٕٚٔالالالٜ جمّقظالالالٜ أئّالالالٜ، يًْالالالل: يف هالالالذه ادًالالالٖف

بَِٔالالد احلٍْالالل، بٚفثٚفثالالٜ بَِٔالالد بٔجالالقز مٚفالالؽ، أو يِتالالزم يف رأي واحالالد مالالْٓؿ، افالالع 

ًٚ بًالالد أن يثالالؼ  ٕالالف هالالذا ادالالذهٛ أو هالالذا اإلمالالٚم ـالالٚن أيتٔنالال فالالف آضالالالع ظِٔالالف، ضًٌالال

ًٚ هالقن  ًٚ بدرجالٜ ضًٌال ٕالف يف مًالٚئؾ دؿَٔالٜ مالٚ أظذ صقاب، يف مًيالؿ إمالقر ضًٌال

ًٚ، ؾام ٕىِٛ مـ ـؾ واحد ظٚمٜ؟بٔ  َدر افًٚمل خيقض ؾٔٓٚ ضًٌ

افًَالع  إٔٝ بتُرر افَقل افع ضبتف إٔٚ مثٚل بٚفنٚصٜ، وافٌُّٔالقتر افنٔخ:

ًٚ: إٕالالف ظٚمالالٜ افْالالٚس مالالٚ بًٔالالتىًٔقا  هالالذا، بتُالالرره أن ٓ تالالْس ـالمالالل، إٔالالٚ ؿِالالٝ إٍالال

افًٚمل إٕف يؼحٓٚ يًرؾقا دؿٚئؼ ادًٚئؾ ومٚ يًتىًٔقن يًرؾقا أدفتٓٚ، وفق أراد 

 فف، ؾال يًتىٔع أن يٍّٓٓٚ.

 إذًا مش ؽِط إن اإلًٕٚن يَِد إمٚم مًغ؟ مداخِٜ:

إٔالالٚ اشالالالػ إٕالالف يُّالالـ ٕول مالالالرة بِْتَالالل مالالع بًالالالض وعالالري مثالالؾ هالالالذا  افنالالٔخ:

احلالالالديٞ ؾٌٔالالالدو إٕالالالف ٓ بالالالد مالالالـ تُالالالرار هالالالذا احلالالالديٞ حلتالالالك يالالالتجذ فًِالالالٚمع مالالالٚذا 

مالالرة، ٕحالالـ بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ ٍٕالالرق بالالغ أظْالالل، فًِالالؽ أن شالالتذـر مالالٚ ؿِتالالف أـثالالر مالالـ 

افتَِٔد ؾال بد مْف حتك فٌُٚر افًِامء، وبغ افتديـ بٚفتَِٔد شًّٝ ـِّٜ افتديـ 

 بٚفتَِٔد؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٓ ٓ؟ مٚ طٓر فؽ افٍرق.اضٔٛ طٓر فؽ افٍرق و افنٔخ:

 طٓر ال افٍرق، بس إٔٚ أبْل ظذ افدروس افًٚبَٜ. مداخِٜ:
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ؿِالٝ أن مالٚ هالق افٍالرق بالغ افتَِٔالد افالذي إٔالٚ بَالقل  مٚ ظِٔش، ؿؾ ال افنٔخ:

 إٔف ؿد يَِد افًٚمل ادجتٓد، وبغ افتديـ بٚفتَِٔد مٚ افٍرق؟

افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد إٕالالالف يًْالالالل بَِٔالالالد ؾالالالالن مالالالـ افْالالالٚس شالالالقاء ـالالالٚن ظالالالذ  مداخِالالالٜ:

 صقاب ظذ خىٖ، يًْل: مذهٌف افتَِٔد بس.

فٔالالالالؽ، افٔالالالالقم مجالالالالٚهر ظرؾالالالالٝ ؾالالالالٚفزم، أن ًٕالالالالقد إػ شالالالالٗافؽ أظٔالالالالد إ افنالالالالٔخ:

 ادًِّغ أفًٔقا ظذ هذا؟

 ٓ أظتَد ذفؽ. مداخِٜ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

إٕالالف مجالالٚهر ادًالالِّغ إ الالؿ يًْالالل: افقاحالالد بُٔالالقن ظالالٚر ف إٕالالف هالالذه  مداخِالالٜ:

 ادًٖفٜ.

ٓ. ٓ مالالش ظالالٚر ف، مالالٚ بْحُالالل ظالالٚر ف هالالال، أن بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ دالالٚ  افنالالٔخ:

، وبٔنّؾ ضالب افًِؿ وبٔنالّؾ واحد بَٔقل مجٚهر ادًِّغ بٔنّؾ افًِامء

 مـ دو ؿ ص ؟

 ص  ... ـؾ ادًِّغ. مداخِٜ:

ـؾ ادًِّغ، هل إٔالٚ ذـالرت ثالثالٜ أصالْٚ ف: افًِالامء وضالالب افًِالؿ  افنٔخ:

ومـ دو ؿ ظٚمٜ ادًِّغ، دٚ يىِؼ ـِّٜ اجلامهر أي إؿًٚم افثالثٜ يٌِٛ 

 ظِٔٓٚ اشؿ اجلامهريٜ؟

ًٚ. مداخِٜ:  افثٚفٞ ضًٌ
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 أفٔس ـذفؽ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ؾٖٕٚ أظْل هٗٓء مٚ هق رأيؽ بئف بًد مٚ حددت فؽ هبذا افتحديد؟ افنٔخ:

فالالالق يالالالٚ دـتالالالقر ختالالالع شالالالٗافؽ ٕالالالٚبع مالالالـ افُتالالالٚب افالالالع ؿرأتالالالف ـتالالالٚب  مداخِالالالٜ:

ًٚ ؿد تٖخذ اجلقاب يًْل ..  افٌقضل يُقن هٔؽ تَريٌ

ٕالالالف إٔالالالٚ ٓ إٔالالالٚ بخىئالالالؽ  ٕٕالالالؽ ؿىًالالالٝ شًِالالالِٜ افٌحالالالٞ بْٔالالالل وبْٔالالالف  ٕ افنالالالٔخ:

ووالالالالحٝ فالالالالف مالالالالٚ يف افًالالالالٚمل اإلشالالالالالمل ـٚفىٌَالالالالٚت، افىٌَالالالالٜ إؿالالالالؾ هالالالالؿ افًِالالالالامء، 

وإـثالالالر صالالالقيٜ هالالالؿ ضالالالالب افًِالالالؿ، وفالالالق بالالالدٕٚ ٕتًٍِالالالػ صالالالقيٜ بزيالالالٚدة يف افُالالالالم 

شق ف ًَٕؿ ضالب افًِؿ إػ أؿًٚم، وَٕقل: هالذه إؿًالٚم افُثالرة، ومالٚ بّْٔٓالٚ 

ًْالٌٜ، صالق بَالل؟ بَالل افتٍهٔؾ أؿِٓؿ ضالالب افًِالؿ افؼالظل صال ؟ صالقؾقا ـالؿ اف

اجلامهالالالر، يالالالدخؾ يف اجلامهالالالر ضالالالالب افًِالالالؿ ؽالالالر افًِالالالؿ افؼالالالظل صالالال  أم ٓ؟ 

أن إٔٚ جًِٝ ٍٕز مع افدـتقر يف هالذا افقاؿالع أـثالر افًالٚمل اإلشالالمل هالق مالـ 

افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ افالالالذي يالالالدخؾ ؾٔالالالف ضالالالالب افًِالالالؿ ؽالالالر افًِالالالؿ افؼالالالظل، هالالالذول مالالالٚ 

ؾًل ـام ؿٚل هق إٕف بًوٓؿ بّٔقال دـتقر إٕف هذا حٍْل وهذا صٚافبًِٔؿ مًل 

ظذ مذهٛ مًغ، و بًوٓؿ ؿٚل: مٚ بّٔق ظذ مالذهٛ مًالغ خٍالٝ احلََٔالٜ 

إٕالالالف يَالالالقل بّٔقالالال ظالالالذ أربالالالع، خٍالالالٝ إٕالالالف يَالالالقل هٔالالالؽ، فُالالالـ احلّالالالد هلل مالالالٚ ؿالالالٚل، 

صٚيػ صِقن، فُـ ٕحـ ٓ َٕقل بئف اجلّٓقر هذا افالع أـثالره مالـ افًَالؿ افالذي 

ن ـالالؾ واحالالد مالالـ هالالٗٓء فالالق ـالالٚن أجٓالالؾ مالالـ أبالالق ٓ يًِالالؿ، هالالذول يالالٚ دـتالالقر يتالالديْق

جٓؾ بٔجل ظْد افنٔخ بًٖٔفف ظـ مًٖفٜ افنالٔخ ًٍٕالف صالق بَِٔالف؟ صالق مالذهٌؽ؟ 
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بَٔقل فف يٚ شٔدي افنٔخ إٔٚ حٍِٝ يّغ إٕف ـذا وـذا ؾٓؾ تُقن مرايت ضٚفَٜ، 

 ٓ ٓ؟ابَٔقفف صق مذهٌؽ يٚ ابْل؟ بَٔقل فف: إٔٚ حٍْل. ص  هذا افُالم و

 .... مداخِٜ:

 مٚ تآخذ:ي مٚ فؽ ظٚيش يف هذا ادجتّع إٔٝ. افنٔخ:

مٚ ظِٔش مٚ أؿدر أؿقل ص  وإٔٚ يًْل مش مَتْع إٕف ص   ٕ:ي إٔٚ  مداخِٜ:

 مٚ صٍٝ هذه ..

هذا هق بَقل فؽ إٔٝ مٚ إٔٝ ظالٚيش ادجتّالع، ؾال٘ذا شالّحٝ بئالف إذًا  افنٔخ:

 ـٔػ فتْٚؿش ادقوقع؟

، بحُالالالؿ ظالالالذ ... بالالالس ... بْالالالٚؿش مالالالـ خالالالالل افْالالالٚس افالالالع بنالالالقؾٓؿ مداخِالالالٜ:

 بحُل ظْٓؿ ...

هالالذه ... بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ بالالٖي ؿًالالؿ بتحىْالالل إيالالٚه، إٔالالٚ مالالٚ أؾالالرض ظِٔالالؽ  افنالالٔخ:

 رأيل.

 افًَؿ افثٚفٞ. مداخِٜ:

 ضٔٛ هذا هق. افنٔخ:

افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ، بالالالس افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ مالالالش مًيّالالالف مالالالـ افْالالالقع افالالالذي  مداخِالالالٜ:

ل فِنالالالالٔخ بالالالالدي ظالالالالذ وصالالالالٍٝ ال إيالالالالٚه، إٕالالالالف يًْالالالالل مِتالالالالزم بّالالالالذهٛ وبٔجالالالالل بَٔالالالالق

 ادذهٛ افٍال:ي.

 فف بّٔق ظذ أربًٜ.ل وٓ صق بتًقي بّٔق بدك تَق افنٔخ:
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 مش ظذ أربًٜ ٓ. مداخِٜ:

 إذًا ظذ أيش بّٔق؟ افنٔخ:

يثالالؼ ؾالالٔٓؿ افالالع يًْالالل: إذا بٔتٔنالال فالالف إٕالالف صالالٚ ف رأي مالالثالً أحالالد إئّالالٜ  مداخِالالٜ:

 يف ادًٖفٜ يّق ظِٔف.

ٓ هالالالذول ؿِٔالالالؾ شالالالٌحٚن اهلل! هالالالذول افالالالع او يالالالٚ أخالالالل هالالالذول مجٓالالالقر افنالالالٔخ:

بتتحالالالدث إٔالالالٝ ظالالالْٓؿ ٕحالالالـ ًٕالالالرؾٓؿ، فُالالالـ هالالالذول بّٔثِالالالقا خِْٔالالالٚ ٕيالالالب مثالالالٚل 

مهالالٌر جالالدًا جالالدًا، افًالالٚمل اإلشالالالمل ظٌالالٚرة ظالالـ مٚئالالٜ صالالخص، هالالؾ مٚئالالٜ صالالخص 

بَْقل ظؼة مْٓؿ ظؼة ظِامء، وةًٜ ظؼ مْٓؿ ضالب ظِؿ، صق بَل ظْدٕٚ 

 ةًٜ وشًٌغ ص ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

هالالذه اخلًّالالٜ وافًالالًٌغ هالالذول مالالٚ بالالغ احلٍْالالل وافنالالٚؾًل ومالالٚفُل  افنالالٔخ:

وحٌْع  ل بتَقل ؾٔالف مالْٓؿ وإٔالٚ بًالرؾٓؿ يُّالـ مثِالؽ أو أحًالـ ؾٔالف مالْٓؿ إذا 

اؿتًْقا بقجٜٓ ٕير ؽر مذهٌف افع ظٚش ؾٔف بّٔق ظِٔف، بَقل فالؽ ًٕالؿ، فُالـ 

 ًٕؿ؟مٚ ًٌٕٜ هٗٓء بٚفًٌْٜ فِخًّٜ وافًًٌغ أـثريٜ أم أؿِٜٔ 

 إٔٚ أخٚفٍؽ افرأي يف هذا؟ مداخِٜ:

 مٚ ظِٔش ًّٕع بس رأي.. افنٔخ:

إٔٚ مع مًرؾتل ... إٔٚ مع مًرؾتل ومع ... ومالٚ إػ ذفالؽ صالٚيػ، إٔالٚ  مداخِٜ:

مـ احلٌِْٜٔ، مْىَتْٚ مـ اجلْٚبٜ وفُـ حتك أن صٚيػ وأؿًؿ أ:ي ٓ أشالتىٔع 

اإلشالمل، وتًِّْٚ يف  أن أمل بٚدذهٛ احلٌْع يف ـؾ رء، أخذٕٚ يف افديـ
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افالالالديـ اإلشالالالالمل تًِّْالالالٚ مالالالـ أشالالالٚتذٕٚ مالالالـ افنالالالٔقخ وؽالالالر ذفالالالؽ، وٓ أظالالالر ف أي 

رء مْٓالالٚ ظالالذ أي مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ افقالالء افالالع بآخالالذ مالالـ افًالالٚمل هالالذا إٕالالف 

هالالذا افقالالء صالال  صالالٚيػ؟ بًالالد ذفالالؽ أؿالالرأ يف بًالالض إحٔالالٚن أو ايت فًالالٚمل اخالالر 

ًٚ مالٚ ظالالـ ذفالؽ أؿالالٔ س برأيالل إٕالف هالالؾ هالذا افهالال  أو وأشالّع مْالف رء خمالالٚفػ ٕقظال

هالالذا بٌالالض افْيالالر ظالالـ أي مالالذهٛ هالالذا، وهالالذا إٔالالٚ مالالتًِؿ ؾالالام بٚفالالؽ بًٚمالالٜ افْالالٚس، 

يًْل: حتك اإلًٕٚن افع بَٔقل إٔٚ حٌْع أو إٔٚ مٚفُل أو إٔٚ صٚؾًل وٓ يًر ف 

بٚفوٌط مٚ هق هذا ادذهٛ  ٕٕف ٓ يقجالد أحالد ؿالرأ هالذا ادالذهٛ حتالك افُتالٛ 

 ؽر متقؾرة؟

 هٝخِ افنٔخ:

 خِهٝ. مداخِٜ:

إٔٚ أوًٓ بٍِٝ ٕيرك إٕالؽ صالٚدرت احلالديٞ بْٔالل وبالغ افالدـتقر هالذه  افنٔخ:

ًٚ ؿًّٝ افْٚس  ًٚ إٔٝ يٚ أشتٚذ ضٌٔٛ فًٝ ضٚفٛ ظِؿ ذظل، وإٔٚ إٍ أوًٓ، ثٕٚٔ

أؿًٚم، ؿِٝ: ظِامء، وؿِٝ ضالب ظِالؿ، وبًالديـ ضالالب افًِالؿ ؿًالّتٓؿ أؿًالٚم 

ًٚ، وؿِٝ: ؿًؿ مْٓؿ ضالب افًِؿ افؼظل، إٔٝ وٓ مٗاخذة  يىٚبؼ افقاؿع  ٚم

مالالالٚ إٔالالالٝ ضٚفالالالٛ ظِالالالؿ ذظالالالل  فالالالذفؽ إٔالالالٝ فًالالالٝ مالالالـ هالالالٗٓء افالالالذي درس افٍَالالالف 

ًٚ أو احلْالالالٌع ـالالالام  ًٚ، أو درس افٍَالالالف افنالالالٚؾًل ؾُالالالٚن صالالالٚؾًٔ احلٍْالالالل ؾُالالالٚن حٍْٔالالال

ذـرت. إٔٝ فًٝ مـ هالٗٓء، وفالذفؽ ؾٖٕالٝ ٓ  ثالؾ اجلّٓالقر افالذي إٔالٚ بالتُِؿ 

درشالالالقا ثَٚؾالالالٜ ظكالالاليٜ ظِّٔالالالٜ فالالالٔس قالالالٚ ظالؿالالالٜ  ظْالالالف، إٔالالالٝ  ثالالالؾ ضٌَالالالٜ مالالالـ افْالالالٚس

بٚفثَٚؾٜ افؼالظٜٔ، فُالـ ظْالده رء مالـ افالقظل وإٓتٌالٚه وافًَالؾ وافتٍُالر مالٚ هالق 

جٚمالالد، مالالٚ هالالق أبِالالد بِٔالالد ؾًٌٔالالتًّؾ ظَِالالف وبٔنالالق ف واهلل افنالالٔخ ؾالالالن بَٔالالقل ـالالذا 
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وافنالالالٔخ ؾالالالالن بَٔالالالقل ـالالالذا بًّٔالالالؾ رء مالالالـ آجتٓالالالٚد يف افتٍُالالالر يف حالالالدوده، 

ٕالالٝ إفٔالالف ًٍٕالالف، وإؼالالح فالالف صالالدره، فُالالـ إٔالالٝ يف واد وإٔالالٚ يف ٖاضّويًّالالؾ بالالام 

واد، إٔٚ بتُِؿ ظـ ضالب ـِٔٚت افؼيًٜ، وأتُِؿ ظـ افدـتقر افٌقضل وأمثٚفالف 

مـ افالع دارشالغ افؼاليًٜ صالق ف مالٚ بَٔقفالقا، هالؾ عالٛ افتًّالؽ بّالذهٛ مًالغ 

ـ هالالذا أم ٓ؟ إٔالالٚ أن بًالالقد فِالالدـتقر إٔالالٚ بًالالٖفف: صالالق جالالقاب افالالدـتقر افٌالالقضل ظالال

افًٗال؟ حْٔئذ شًِٔؿ إٕالف ـالمالل افًالٚبؼ هالق افالذي يتّثالؾ يف افًالٚمل اإلشالالمل 

افٔالالالقم ـًَالالالؿ ثٚفالالالٞ هالالالق اجلّٓالالالقر، إذا ـالالالٚن افالالالدـتقر افٌالالالقضل بٔكالالالح يف بًالالالض 

رشالالٚئِف إٕالالف افتًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ هالالذا واجالالٛ، وظالالدم افتًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ 

ؾالالالامذا َٕالالالقل؟ ؾالالالام  س افؼالالاليًٜر  دَ هالالالق ؿْىالالالرة افالدئْالالالٜ واإلحلالالالٚد، وهالالالذا رجالالالؾ ُيالالال 

تآخالالالذو:ي إذا إٔالالالٝ ضٌٔالالالٛ وإشالالالتٚذ ضٌٔالالالٛ ؾٓالالالق مالالالٚ درس هالالالذه ادنالالالٚـؾ وهالالالذه 

ًٚ، وهذا ـتٚبف يكح هبذا افذي   َقفف.يادًٚئؾ إضالؿ

 مـ ظْقإف. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 مـ ظْقإف. مداخِٜ:

 د افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.د  افالمذهٌٜٔ أخىر بدظٜ ُعَ  مداخِٜ:

 ؿرأت ... مداخِٜ:

 ٓ مٚ ؿرأت. نٔخ:اف

 بس يًْل موّقٕف مش هٔؽ. مداخِٜ:

 مٚ ظِٔش. افنٔخ:
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 ظْقإف مٚ ظِٔش فٔس شٖفتؽ إٔٝ ؿرأتف ٕٕف ظْقإف .. مداخِٜ:

يًْالالالل إٔالالالٝ أن بتٍٔالالالدٕٚ ؾٚئالالالدة جديالالالدة جالالالزاك اهلل خالالالر، افًْالالالقان ؽالالالر  افنالالالٔخ:

 مًْقن ـقيس؟

 ... مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 إٔٝ ؿِٝ يف جمٚل واو . مداخِٜ:

 إيف ًٕؿ. مداخِٜ:

ل بٚفالؽ افًْالقان ؽالر مًْالقن، افًْالقان افالع بًٔالًّف مالـ ق  مٚ ظِالٔش ضاَل  افنٔخ:

 ن مٚ هق؟قَ ْْ ًَ ف ادُ ئَ ـٚن بثَٚؾتف بًٔتُْره، وإٔٝ مًْٚ يف هذا آشتُْٚر هٚت بَ 

 ادًْقن إٕف  ٚيٜ احلديٞ بٔحُل إٕف افع بده يتٌع مذهٛ مًغ. مداخِٜ:

أخالالالل رشالالالٚفٜ مٗفٍالالالٜ مالالالش  ٚيالالالٜ احلالالالديٞ، صالالالق  مالالالٚ ؾٔالالالف  ٚيالالالٜ حالالالديٞ افنالالالٔخ:

 موّقن افرشٚفٜ؟

 موّق ٚ موّق ٚ. مداخِٜ:

 إيف صق موّق ٚ؟ افنٔخ:

إٕالالف افالالع بالالده يتٌالالع مالالذهٛ مًالالغ واحالالد ب٘مُٕٚالالف يتًٌالالف ومالالٚ ؾٔالالف ظِٔالالف  مداخِالالٜ:

حالالرج، وافالالع بالالده يتٌالالع مالالذهٛ أو يًالالِؽ يَِالالد ظالالدة مالالذاهٛ يًْالالل: هالالذه ادًالالٖفٜ 

 ًٖفٜ افثٕٜٚٔ يَِد ؾٔٓٚ احلٌْع مٚ ؾٔف ظِٔف حرج.يَِد ؾٔٓٚ افنٚؾًل، واد

 خالص؟ افنٔخ:
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 إذا ـٚن مـ افًٚمٜ. مداخِٜ:

 خالص؟ افنٔخ:

ؽر ضٚفٛ افًِؿ وؽالر افًالٚمل، افًالٚمل ٓزم يْكال إذا ـالٚن ظالٚمل ؾًالالً  مداخِٜ:

 ٓزم يْك هق بثَٚؾتف وبدراشتف افقء افه .

ٝ بتَقل إٕؽ ؿٚرئٓٚ، وهٚوّٓٚ ظذ مـ هق برد يف افرشٚفٜ افع إٔ افنٔخ:

 ظذ مـ يرد؟ ،إن صٚء اهلل ؾٓامً 

 رد ظذ رشٚفٜ اخلجْدي. مداخِٜ:

 إيف اخلجْدي صق بَٔقل؟ افنٔخ:

اخلْجدي إٔالٚ حٚوفالٝ أجٔالٛ رشالٚفتف صالحٔ  ٕٕالف مالٚ حٌٔالٝ اظتّالد  مداخِٜ:

ظالالذ افُتالالٚب ًٍٕالالف، يًْالالل حٌٔالالٝ أظتّالالد ظالالذ افُتالالٚب، وظالالذ رد ـتٚبالالف، وظالالذ 

ب ثٚفالالٞ مالالرة فالالذفؽ ضٌِتالالف مالالـ إخ أبالالق أمحالالد عٔالالٛ فالالف افرشالالٚفٜ، تًِٔالالؼ افُتالالٚ

 وعٔٛ فف افرد ظذ رشٚفٜ ...

 مٚ جٚوبتْل. افنٔخ:

 مٚ بٔجقز تَقل ال إٕف ... مداخِٜ:

صق بدي اشتْٚك فتجٔٛ رشٚفٜ اخلجْدي اهلل يرمحف؟ إٔٚ بَالقل فالؽ:  افنٔخ:

 صق ؾّٓٝ؟

إلًٕالٚن افالع بتتالقؾر ظْالده مٍٓقم افالع ؾّٓتالف إٔالٚ أن اخلجْالدي ؿالٚل ا مداخِٜ:

ـتٛ احلالديٞ وـتالٛ افًالْٜ ؾَالط ب٘مُٕٚالف إٕالف ئّالز بْٔٓالٚ ويَالٚرن بْٔٓالٚ، وٓزم مالٚ 
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 يرــ فرأي ؾالن أو ؾالن.

 إٔٝ هال حىٔٝ ـِّٜ ؾَط هٔؽ بَٔقل اخلجْدي؟ افنٔخ:

 إٔٚ مٚ أؿقل هٔؽ بَٔقل اخلجْدي هٔؽ ؾّٓٝ ... مداخِٜ:

 إٔٚ بًٖفؽ شٗال اهلل يرى ظِٔؽ. افنٔخ:

 يٚ شٔدي هٔؽ ؾّٓٝ مـ افرشٚفٜ. مداخِٜ:

 إيف ؾّٓٝ إٕف بَٔقل ؾَط ظْده ـؿ ـتٚب مـ ـتٛ احلديٞ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ٕؿالقال افهالحٚبٜ وافتالٚبًغ وافٍَٓالٚء  افنٔخ: مق صحٔ ، يًْل: ٓ ئَؿ وزٕ

 ادجتٓديـ هٔؽ إٔٝ ؾّٓٝ مـ رشٚفٜ افٌقضل؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 اء.هذا هق ظغ آؾس افنٔخ:

 إٔٚ ... مداخِٜ:

ؾالالٚهؿ، إٔالالٝ ٕحالالـ مْٓجالالؽ صالالحٔ ، بالالس بَْالالقل فالالؽ صالالق ؾّٓالالٝ مالالـ  افنالالٔخ:

 افٌقضل؟

 هذا افع ؾّٓتف. مداخِٜ:

 هذا خىٖ. افنٔخ:

 ... احلََٜٔ مش إٕف يًْل: مٚ بِٔقمؽ افنٔخ يف هذا. مداخِٜ:
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 أبدًا. افنٔخ:

در مـ صالٖن إٔالٚ حٌٔالٝ أؿالقل فالؽ: صالق بَٔالقل اخلجْالدي  ٕ:ي مالٚ بَال مداخِٜ:

 أؿقل فؽ صق بَٔقل هٔؽ ؾّٓٝ مـ افرشٚفٜ.

 إٔٝ بتَقل افٌقضل بَٔقل ظـ اخلجْدي ـذا. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

أيالالالقه. وحتٍيالالالؽ افالالالع أديتالالالف امالالالٚ تنالالالُر ظِٔالالالف، فُالالالـ إٔالالالٚ بَالالالقل فالالالؽ  افنالالالٔخ:

اخلجْدي ٓ يَقل هذا افذي أؾّٓؽ إيٚه افدـتقر افٌقضل، ومالـ افًجٚئالٛ إٕالؽ 

قإالف خمىالئ ويف ادًْالقن مهالٔٛ، وهالذه ظّرهالٚ إٔٝ بتَالقل: إن افٌالقضل يف ظْ

مٚ صٚرت رجؾ ظالٚمل ودـتالقر يف ـِٔالٜ افؼاليًٜ وبٔالدرس يف افؼاليًٜ إػ اخالره 

مٚ يًر ف يوع ظْقان فرشٚفتف إٓ ود موّقن افرشٚفٜ واهلل إ ٚ إلحدى افُز، 

يٚ أخل افدـتقر افٌقضل يُْر ظذ ادًالِّغ افٔالقم ادثٍَالغ افالذيـ يدرشالقن مالٚ 

قم ظْده هق يف ـِٔتالف بٚفٍَالف ادَالٚرن، وبَٔالٚبِقا أدفالٜ ادالذاهٛ بًوالٓٚ يًّك افٔ

 يف بًض.

ؾٓالالالٗٓء ادثٍَالالالغ افالالالع بٔدرشالالالقا افٍَالالالف ادَالالالٚرن، وبٔحىالالالقا ـتالالالٛ افًالالالْٜ بالالالغ 

أيدهيؿ بٔدرشقا أدفٜ افٍريَغ، بٔنقؾقا أدفٜ هذا ادذهٛ أرج  مـ هذه إدفٜ 

ٛ أن ٕٖخالالذ بالالف، هالالذا افالالذي يف ادالالذهٛ افثالالٚ:ي، بَٔقفالالقا: هالالذا هالالق افالالذي ٕحالالـ عالال

يُْالالره افٌالالقضل، مالالش افٌالالقضل بُْٔالالر ظالالذ واحالالد جالالٚي ـالالام يَالالٚل مالالـ وراء افٌَالالر 

بَٔقل: إٔٚ بدي أؾٓؿ مـ افَران وافًْٜ وهق ٓ حيًـ أن يتِق ايٜ مـ ـتٚب اهلل، 

 أو حديٞ مـ رشقل اهلل، هذا أمر جمّع ظِٔف ؾٚهؿ ظع؟

 (  00:  22:  45/ 331) اهلدى والنور/
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 ٌ عٓد اختالف ايعًُا٤ ايعُ

 يف ايتصخٝح ٚايتضعٝف

مٚ هق وٚبط إخذ بٚحلديٞ افذي صالححف بًالض ظِالامء احلالديٞ  مداخِٜ:

 ووًٍف افًٌض أخر؟

هذا جقابف ـِّٜ واحدة  ٕٕف ٓ جقاب ظِٔف.. وٚبىف: أن يُقن مـ  افنٔخ:

ًٚ بَقاظالالالد ظِالالالامء احلالالالديٞ وبٖصالالالققؿ وبالالالام  أهالالالؾ احلالالالديٞ، أي: أن يُالالالقن ظٚدالالال

قا يف تالالالالالراجؿ رواة احلالالالالالديٞ وبخٚصالالالالالٜ هالالالالالذا احلالالالالالديٞ افالالالالالذي اختِالالالالالػ ؾٔالالالالالف ؿالالالالالٚف

وبًوٓؿ يَقل: صحٔ ، وبًوٓؿ يَقل: ؤًػ، ٓ يًالتىٔع مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده 

أن يتالالدخؾ فِحُالالؿ بالالغ ادختٍِالالغ مالالـ أهالالؾ احلالالديٞ يف افتهالالحٔ  وافتوالالًٔػ 

 إٓ إذا ـٚن هق ثٚفثٓؿ يف ظِؿ احلديٞ، وإٔٚ أؿرب فُؿ هذا بّثٚل:

ٚك ؿقاظد ووقابط متٍؼ ظِٔٓٚ، فُـ هْٚك أصٔٚء خمتِالػ ؾٔٓالٚ ٓ صؽ أن هْ

ًٚ مٚ هل افَٚظدة دًرؾٜ افهالقاب  ًٚ هذا افًٗال ينٌف  ٚم ـٚدًٚئؾ افٍَٜٓٔ  ٚم

بالالغ ؿالالقفغ خمتٍِالالغ يف بًالالض ادًالالٚئؾ افٍرظٔالالٜ؟ أحالالد افًِالالامء يَالالقل: إذا افٌْالالٝ 

مل اخر يَالقل: ٓ افٌٚفٌٜ زوجٝ ًٍٕٓٚ بًٍْٓٚ بٌر إذن وفٔٓٚ ؾُْٚحٓٚ بٚضؾ، ظٚ

ُٕٚحٓٚ صحٔ ، مٚ هل افَٚظدة أو افوٚبط دًرؾٜ افهقاب بغ هذيـ افَقفغ، 

.ًٚ  هذا ينٌف ذاك  ٚم

ًٚ بًِؿ أصقل افٍَف ـام َٕقل بٚفًٌْٜ فًِالٗال  اجلقاب:أؿقل:  أن تُقن ظٚد
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ًٚ ؾٔالف مالـ افَالديؿ،  ًٚ بًِؿ أصقل احلديٞ، ؿد يُقن افراوي خمتٍِال أن تُقن ظٚد

  احلالديٞ اظتّالد ظالذ ثَالٜ، وبًوالٓؿ ؿالٚل: والًٔػ، ؾٚفالذي صالح   بًوٓؿ ؿٚل:

َؼ وافذي َو  ػ احلديٞ اظتّد ظذ ؿقل مـ والًػ، ضٔالٛ! ـٔالػ ً  ؿقل مـ َوث 

ًٚ فِتّٔٔالالز؟ ًٕالالؿ، شالالَْقل فالالؽ: ارجالالع إػ ظِالالؿ ادهالالىِ  يَالالقل فالالؽ: إذا  .. والالٚبى

الال قَ جالالٚء مثالالؾ هالالذا آخالالتال ف صالالخص يُ  الال ؼ وصالالخص يوالالًػ يَالالٚل: اجلالالرح مُ ث  م د  ََ

م د  افتًديؾ، هذه ؿٚظدة.. اجلرح مَدم ظذ افتًديؾ أي: ؿقل مـ وًػ ؿُ ظذ 

ؼ فُـ هذا ظذ إضالؿف اجلقاب؟ ٓ، أوًٓ: اجلرح مَالدم ظالذ ث  ظذ ؿقل مـ وَ 

ًٚ مٍنالًا، أمالٚ جمالرد والًٔػ؟ ٓ، يَالدم افتقثٔالؼ ظالذ ٔ  ٌَ افتًديؾ إذا ـٚن اجلرح مُ  ْ

 افتؤًػ  ٕٕف ٓ حجٜ ظْده.

ًٚ: َجالالال   افًالالالٌٛ عالالالٛ دراشالالالٜ افًالالالٌٛ.. إن ـالالالٚن افًالالالٌٛ فالالالف ظالؿالالالٜ غ  وَبالالال ح ر  ثٕٚٔالالال

بٚفروايٜ ٕيب مثٚل يًْل بٚرز: ـٖن يُقن متٓاًم يف صدؿف، ؾحْٔئذ هالذا جالرح 

ًٚ ووالًف ث ال م ظالذ تقثٔالؼ مالـ وَ د  ََ  يُ ن  ٍَ مُ  ؼ فُالـ هالذا وحالده ؾَالط؟ ٓ، َٕالقل: أيوال

ػ دء ؿالد يُالقن أحًالـ مالـ هالذا فُالـ مالع ذفالؽ يَالدم اجلالرح ـالٖن يَالقل: والالًٔ

احلٍالالالالظ، ويالالالالٖيت بالالالالًٌض افنالالالالقاهد تالالالالدل ظالالالالذ شالالالالقء حٍيالالالالف يف خمٚفٍتالالالالف فِثَالالالالٚت 

 ؾحْٔئذ َٕقل: اجلرح مَدم ظذ افتًديؾ.

ًٚ أشالٌٚب ثٕٚٔالٜ  ؾٓذا مـ شَٔقم ؾٔف؟ افًٚمل بًِالؿ احلالديٞ، ويُالقن هْالٚك أيوال

 وافٌحٞ يف هذا ضقيؾ وضقيؾ جدًا فُْل أختكه بّثٚل واحد:

ًٚ دـ َو   احلديٞ فٔس حّ يُقن ظّدة مـ َص  ػ، وهذه مـ افَْالٚط ً  خمٚفٍ

ػ يف ٕٚحٜٔ، فُـ خيتِػ ظْف يف ٕٚحٜٔ ً  َو   يتٍؼ مع ادُ ح  َه افدؿَٜٔ أي: ادُ 

ًٚ بخهقص احلديٞ وادُ ٔ  ًَ ػ وًػ إشْٚدًا مُ ً  َو أخرى، ادُ    فِحديٞ ح  َه ْ

 ًٚ صٚرـف يف افوًػ فُـ وجد فف إشْٚدًا اخر، ؿد يُقن هذا اإلشْٚد إمٚ صحٔح
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ًٚ فذاتالالالالف ؾالالالٚت ادوالالالالًػ فِحالالالالديٞ، أو فذاتالالال ف ؾالالالالٚت ادوالالالالًػ فِحالالالديٞ أو حًالالالالْ

ؤًػ مثالؾ إول فُالـ أحالدمهٚ يَالقي أخالر، هالذا مالـ أشالٌٚب آخالتال ف ؾالام 

هل افوٚبىٜ؟ تريد ظٚمل فِحديٞ ؾْٓٚ إذًا ييٓر مٚ هل افوالٚبىٜ؟ أن يرجالع إػ 

 ظِؿ ادهىِ .

بالالٖن افًالالٍِٔغ  يالالدظل افالالًٌض افًالالٚئؾ:تتّالالٔؿ قالالذا ادقوالالقع: يَالالقل  مداخِالالٜ:

يوًٍقن أحٚديٞ صحٝ ظْد إئّٜ إربًٜ أو بًوٓؿ، ويهححقن مٚ يقاؾالؼ 

 مْٓجٓؿ ادخٚفػ فِّذهٌٜٔ، ؾام هق رأيُؿ؟

 أؿقل: هذه دظقى بٚضِٜ وهق ـام ؿٔؾ: افنٔخ:

 واقنندعاوي مننا مل تؼقؿننوا عؾقفننا

 

 

 

 بقـننننات أبـاؤهننننا أدعقننننا  

يتًهالالالٌقن إلمالالالٚم مالالالـ أئّالالالٜ  افًالالالٍِٔقن افٍالالالرق بٔالالالْٓؿ وبالالالغ ادالالالذهٌٔغ أ الالالؿ ٓ 

ادًالالالالالِّغ، ٓ يف افٍَالالالالالف وٓ يف احلالالالالالديٞ وٓ يف رء اخالالالالالر وإٕالالالالالام يْتهالالالالالحقن 

بْهالالٔحٜ إئّالالٜ إًٍٔالالٓؿ افالالذيـ  الالقا ظالالـ تَِٔالالدهؿ وؿالالٚفقا ٕتٌالالٚظٓؿ: خالالذوا مالالـ 

حٔالالٞ أخالالذٕٚ، ٕحالالـ ٕحالالٚول أن ٕٖخالالذ مالالـ حٔالالٞ هالالؿ أخالالذوا، هالالؿ مالالثالً أخالالذوا ظالالـ 

مالالالٚ تَٔالالالدوا بهالالالحٚيب مًالالالغ، تالالالٚرة  افهالالالحٚبٜ وافهالالالحٚبٜ ظالالالـ رشالالالقل اهلل، فُالالالْٓؿ

بُالالالر.. تالالالٚرة ظالالالـ ظّالالالر.. ـالالالام هالالالؿ  جالالالقا هالالالذا ادالالالْٟٓ يف خالالالر  أيب :أخالالالذوا ظالالالـ

ًٚ ًٍٕالؾ ؾًِٓالؿ ٕٖخالذ مالـ مالذاهٌٓؿ مالٚ واؾالؼ  ¢افْٚس بًالد رشالقل اهلل  ؾالْحـ أيوال

ًٚ.. تالالٚرة  افُتالالٚب وافًالالْٜ افهالالحٔحٜ ٓ ٕتًهالالٛ ٕحالالد مالالْٓؿ ؾتالالٚرة ٕالالقاؾَٓؿ مجًٔالال

ًٚ  ْٕٕالالالالٚ يف  هالالالذه احلٚفالالالالٜ افثٕٚٔالالالٜ أخالالالذٕٚ وؾالالالالؼ مالالالٚ ـالالالالٚن ظِٔالالالف أئّالالالالٜ ٕخالالالٚفٍٓؿ مجًٔالالال

 اخرون وهُذا.

ؾٚدظٚء إْٔٚ ٕخٚفػ إئّٜ أو بًض إئّٜ فتٖئد مذهٌْٚ ٕحـ فٔس فْٚ مذهٛ 

 .مًغ.. مذهٌْٚ أن ٕدور مع احلؼ حٔٞ ـٚن وهذا افذي أمروٕٚ بف

 .(01:  22: 43/   310) اهلدى والنور / 
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 اهلل نتاب احلهِ بغري َا أْصٍ
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 حهِ احلهِ بغري َا أْصٍ اهلل
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 ٌٖ ايرٜٔ حيهُٕٛ بايكٛاْني  

 ايٛضع١ٝ خيسجٕٛ َٔ امل١ً

ـْ مَلْ يف بًالالض افًِالالامء يَقفالالقن ظالذ ؿالالقل اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ:  مداخِالٜ: ﴿َوَمالال

ْؿ باَِم إََٔزَل اهلل ُ َؾُْٖوَفئَِؽ ُهؿُ  ُُ ٚؾُِروَن  حَيْ َُ  .[11]المائ:ة:﴾اْف

ـْ مَلْ حَيْ ﴿ ْؿ باَِم إََٔزَل اهلل ُ َؾُْٖوَفئَِؽ ُهؿُ َوَم دُِقنَ  ُُ  ... إػ اخره. [16]المائ:ة:﴾افيٚ 

يَقفالالالقن: حالالالغ يَقفالالالقن: هالالالذا خيالالالرج مالالالـ ادِالالالٜ، ويف مالالالْٓؿ مالالالـ يَالالالقل: فالالالٔس 

ًٚ مالالالالـ ادِالالالالٜ، مالالالالع افًِالالالالؿ افٔالالالالقم أـثالالالالر افٌِالالالالدان إٓ مالالالالـ رحالالالالؿ اهلل حيُّالالالالقن  خمرجالالالال

قإغ خيرجالالالقن مالالالـ ادِالالالٜ وافًٔالالالٚذ بالالالٚفَقإغ، ؾٓالالالؾ هالالالٗٓء افالالالذيـ حيُّالالالقن بالالالٚفَ

 بٚهلل، أم ٓ خيرجقا مـ ادِٜ؟

تًٍالالر أيالالٚت افالالثالث هالالذه افتالالل أذت إفٔٓالالٚ ذـالالر إمالالٚم ادٍنالاليـ  اجلالالقاب:

 َؾُْٖوَفِئالالالالالالالالالَؽ ُهالالالالالالالالالؿُ ﴿وهالالالالالالالالالق: دّالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالـ جريالالالالالالالالالر افىالالالالالالالالالزي أن مًْالالالالالالالالالك هالالالالالالالالالذه أيالالالالالالالالالٜ: 

ٚؾُِرونَ  الالال َُ صالالالٖٕف صالالالٖن  إذا اشالالالتحؾ احلُالالالؿ بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل، ؾُٔالالالقن [11]المائةةة:ة:﴾اْف

افٍُالالالالالالٚر، فُالالالالالالـ عالالالالالالٛ أن يالحالالالالالالظ أن آشالالالالالالتحالل ؿًالالالالالالامن: اشالالالالالالتحالل ؿٌِالالالالالالل، 

 واشتحالل ظّع.

افذي خيرج مـ ادِٜ هق: آشتحالل افٌَِل، أمٚ آشالتحالل افًّالع ؾُالؾ 

إوشٚط واؿًقن ؾٔف، افذي ينق وافذي يز:ي، وافذي يٌالش وافالذي إػ اخالره 
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ًٚ، وٓ ؾالالرق بالالغ ـِٓالالؿ يقاؿًالالقن هالالذه ادًالالٚي، ويرتٌُق الالٚ وي ًالالتحِق ٚ ظِّٔالال

هالالٗٓء، وبالالغ مالالـ حيُالالؿ بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل ـِٓالالؿ جمرمالالقن، ـالالؾ إوشالالٚط وفُالالـ 

 ـام ؿٔؾ: حْٕٚٔؽ بًض افؼ أهقن مـ بًض.

ذاك افالالذي يالالرايب وافربالالٚ مالالـ أـالالز افٌُالالٚئر ـالالام تًِّالالقن إن اشالالتحؾ ذفالالؽ بٌَِالالف 

، وداخالالؾ يف ظّالالقم ارتالالد ظالالـ ديْالالف وإذا اظالالس ف بًّهالالٔتف ؾٓالالق ؾٚشالالؼ أمالالره إػ اهلل

ـْ َيَنٚءُ ﴿ؿقفف تًٚػ:  َ
ٚ ُدوَن َذفَِؽ دِ ُر َم ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر أَْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ٓ َي  .[11]النساء:﴾إِن  اهلل َ 

ـذفؽ ـؾ مـ حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل إن حُؿ بام حُؿ بف، وفق يف حُقمٜ 

هالذا واحدة مش ضوري يف ـالؾ إحُالٚم، وفالق يف حُقمالٜ واحالدة إذا رأى أن 

احلُؿ هق افذي يهِ  قذا افزمٚن بخالال ف حُالؿ اإلشالالم ؾَالد ارتالد ظالـ ديْالف، 

فٔس يف ـؾ إحُٚم وفق يف حُؿ واحالد، ؾالام بٚفالؽ إذا ـالٚن يًتحًالـ احلُالؿ 

ًٚ ؾٓالق مرتالد ظالـ  بُؾ افَقإغ افتل هق يىٌَٓٚ ظذ إمالٜ، ؾال٘ن اشالتحؾ ذفالؽ ؿٌِٔال

هُالالذا، وهالالذا خالالال ف ديْالالف، أمالالٚ فالالق حقشالالٛ وٕالالقؿش ؾَٔالالؾ فالالف: دالالٚذا إٔالالٝ تًٍالالؾ 

افؼع؟ اهلل يتقب ظِْٔٚ وإن صٚء اهلل ٕتُّـ مـ احلُؿ بالام إٔالزل اهلل، ؾٓالذا فالٔس 

 ـٍره ـٍر مِٜ، وإٕام هق ـٍر ظّع.

ام اشتٍدٕٚه مـ ـالم صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ يف ـتٌالف تًَالٔؿ افٍُالر فذفؽ ؾّ

، وـٍر إػ ؿًّغ بؾ إػ أربًٜ أؿًٚم، فُـ مهٚ يف افْتٔجٜ ؿًّغ: ـٍر ظّع

اظتَالالالٚدي، ـٍالالالر فٍيالالالل وـٍالالالر ؿٌِالالالل، ـٍالالالر فٍيالالالل وـٍالالالر ؿٌِالالالل، افٍُالالالر افٍِيالالالل ٓ 

 خيرج مـ ادِٜ افذي خيرج هق افٍُر افٌَِل.

ـذفؽ افٍُر افًّع ٓ خيرج مـ ادِٜ، إٕام افٍُر آظتَالٚدي، ؾّالـ اظتَالد 
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أن حُالالاًم مالالـ أحُالالٚم اإلشالالالم ؽالالر صالالٚف  يف هالالذا افزمالالٚن، ؾٓالالذا ـالالٚؾر مرتالالد ظالالـ 

 افديـ.

أمالالٚ مالالـ يًالالس ف بٖٕالالف يٌٌْالالل أن يىٌالالؼ فُْالالف خيٚفٍالالف، ؾنالالٖٕف صالالٖن أوفئالالؽ افًٍالالَٜ 

افالالذيـ يزٕالالقن ويالالٖـِقن افربالالٚ وٕحالالق ذفالالؽ، ويف هالالذا افَالالدر ـٍٚيالالٜ واحلّالالد هلل رب 

 افًٚدغ.

 : .. (  55:  53/   85) اهلدى والنور /  
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 إقا١َ احلج١ ع٢ً احلانِ  

 ايرٟ ال حيهِ مبا أْصٍ اهلل

افنالالٔخ بٚفًْالالٌٜ فَوالالٜٔ افتٍُالالر وبخٚصالالٜ تٍُالالر احلُالالٚم ؾالال٘ن ؾوالالِٜٔ  افًالالٗال:

افَقل ظْدٕٚ بام خيص هذه ادًٖفٜ وؿقل افًْٜ واجلامظٜ بًدم افتٍُر افًْٔل 

فُـ ٕريد مـ ؾؤِتُؿ إفَٚء افوقء ظذ ؾرع مـ ؾالروع هالذه ادًالٖفٜ وحُّالف، 

ًٚ بًْٔالف ـٚحلالٚـؿ افالذي ٓ حيُالؿ بالام إٔالز ل اهلل ًِٕؿ إٔالف ٓ يُّالـ أن ٍُٕالر صخهال

 الده مالالـ زٕالالكويالالزظؿ إٔالالف مًالالِؿ وأن ديالالـ افدوفالالٜ اإلشالالالم مالالع ؾنالالق افًٍالالٚد يف بالال

وةالالالر واجلٓالالالر بٚدًالالالٚي وٕحالالالق ذفالالالؽ إٓ بًالالالد إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ ظِٔالالالف، ؾٕٚشالالالئِٜ 

ادىروحالالالٜ هالالالل: ـٔالالالػ تُالالالقن إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ؟ مالالالـ افالالالذي ئَّٓالالالٚ؟ متالالالك يهالالال  أن 

هالالالؾ ينالالالسط يف يَالالالٚل إْٔالالالٚ أؿّْالالالٚ ظِٔالالالف احلجالالالٜ؟ ثالالالؿ مالالالٚ هالالالل ٕقظٔالالالٜ هالالالذه احلجالالالٜ و

إؿٚمتٓالالالٚ أن يًَالالالد فَالالالٚء مًالالالف، وهالالالذه أشالالالئِٜ وإصالالالُٚٓت تًالالالسض ضٌِالالالٜ افًِالالالؿ وٓ 

ًٚ، ؾْرجق مالـ ؾوالِٜٔ صالٔخْٚ أن يالثِٟ صالدورٕٚ وأن ينالٍل  ًٚ صٚؾٔ عدون قٚ جقاب

 ؽِِْٔٚ بجقاب ؾٚصؾ يف هذا ادقوقع وأجرـؿ ظذ اهلل. 

إذا ظرؾْالٚ أن ، و¢ٓ صؽ أن احلجٜ هالل ؿالٚل اهلل وؿالٚل رشالقل اهلل  اجلقاب:

هذه احلجٜ ؾٌدهل جدًا أن ًٕالر ف افقالء أخالر وهالق جالقاب صالىر مالـ إشالئِٜ 

افتل جٚءت جمّقظٜ وهق مـ افذي ئَؿ هذه احلجالٜ؟ ؾالٚجلقاب يُالقن بىًٌٔالٜ 
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احلالالالٚل أن افالالالذي يَالالالٔؿ هالالالذه إمالالالٚ هالالالق افرجالالالؾ افًالالالٚمل افًالالالٚر ف بّالالالدفقٓت افُتالالالٚب 

ـثر امـ ربالام ٓ يهال  أن  وافًْٜ، ومـ اخلىٖ افنٚئع يف هذا افزمٚن أن يتقهؿ

  ؿ مـ أهؾ افًِؿ. إوا يف صٍق ف ضالب افًِؿ ؾوالً ظـ أن يَٚل َؼ حُيْ 

ـثالالر مالالـ هالالٗٓء ًٕالالًّٓؿ يف ـثالالر مالالـ إحٔالالٚن إٔالالف ؾالالالن افهالالقيف إٔالالٚ أؿّالالٝ 

احلجالالٜ ظِٔالالف وهالالق ضقيِالالٛ مٌتالالدئ يف افًِالالؿ وييالالـ إٔالالف أؿالالٚم احلجالالٜ، وؿالالد يُالالقن 

ًٚ ـُثر مـ ظِامء ا فًك احلالٚض افالذيـ خترجالقا مالـ بًالض ذفؽ افهقيف ظٚد

اجلٚمًالالالالٚت ـجٚمًالالالالٜ إزهالالالالر وؽرهالالالالٚ، ؾٓالالالالؿ يُقٕالالالالقن ظالالالالٚدة أؿقيالالالالٚء ؾالالالالٔام يًالالالالّك 

ظْدهؿ بًِقم أفٜ، ؾٖٔيت ضٚفٛ فًِِؿ وعٚدفف ويْٚؿنف ثؿ يْتٓل مـ بًد ذفؽ 

 فَٔقل بٖٕف أؿٚم احلجٜ ظِٔف. 

ًٚ يف مًرؾٜ افُتٚب وافًْٜ وأؿال قال افًالِػ ٓ ئَؿ احلجٜ إٓ مـ ـٚن متُّْ

افهالالالٚف  رِض اهلل ظالالالْٓؿ، ـالالالام يَالالالقل أو ـالالالام ينالالالر إػ ذفالالالؽ اإلمالالالٚم ابالالالـ افَالالالٔؿ 

 اجلقزيٜ ؾٔام هق مَْقل ظْف منٓقرًا: 

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 ؿؼقننهرأي بننػ اقر ننول وبننػ  

َٔؿ احلجالٜ هالق افًالٚر ف ادالتُّـ بٚفُتالٚب إػ اخر افُالم، ؾٚفنٚهد افذي ي 

ظػ هذا افًٗال، هؾ عٛ أن ٚوافًْٜ وأؿقال افًِػ افهٚف ، ثؿ جٚء يف تو

 تُقن إؿٚمٜ احلجٜ ظِٔف مٌٚذة أم ٓ؟ 

اجلقاب بال صؽ أن احلجٜ إؿقى وإٕهع وإبغ هق مقاجٜٓ ادْحر ف 

ًٚ فقجالالالف، فُالالالـ إذا ـالالالٚن ذفالالالؽ ؿالالالد ٓ يتٔنالالال ًٚ فالالالًٌض  وافوالالالٚل بٚحلجالالالٜ وجٓالالال أحٕٔٚالالال
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افْالالالٚس أو فالالالًٌض افالالالدظٚة مالالالـ أهالالالؾ افًِالالالؿ، ؾٕٚؿالالالؾ أن يرشالالالؾ إفٔالالالف خىالالالٚب وأن 

ًٚ بًالٌؾ مل تُالـ متٔنالة مالـ ؿٌالؾ،  وشٚئؾ اإلرشٚل وافتًّٜٔ وافتٌِٔغ مٔنالة  ٚمال

ًٚ يُّالالـ أن يَالالٚل إن احلجالٜ ؿالالد أؿّٔالالٝ ظالذ ؾالالالن، ثالالؿ  ؾٌٓالذه افىريَالالٜ افثٕٚٔالالٜ أيوال

افتدؿٔؼ يف هذه إشئِٜ ؾٔام فق ـالٚن احلُالؿ  يف  ٚيٜ ادىٚ ف ظْدمٚ ئٍدٕٚ هذا

ًٚ ٕٕالالف يستالالٛ مالالـ وراء إؿٚمالالٜ احلجالالٜ  ٔٔالالز افُالالٚؾر مالالـ  بٔالالدٕٚ ٕحالالـ فالالق ـْالالٚ حُٚمالال

ًٚ ثؿ بدر مْف مٚ بف خيرج  ادًِؿ، وبخٚصٜ إذا ـٚن هذا ادًِؿ ـٚن مًِاًم وراثٔ

ف ظـ ديْف ؾٔهٌ  مرتدًا وادرتد يف حُؿ اإلشالم عٛ أن يَتالؾ، ـالام ؿالٚل ظِٔال

 . شمـ بدل ديْف ؾٚؿتِقه»افهالة وافًالم: 

ؾ٘ؿٚمٜ احلجٜ قٚ هذا إثر ؾٔام فق ـٚن ادَٔؿ فِحجٜ يف يده افًِىٜ أمٚ إذا 

ـٚن أؾراد مالـ افْالٚس وفالق ـالٕٚقا مالـ أهالؾ افًِالؿ ؾٖؿالٚم احلجالٜ ظالذ مالثالً: احلالٚـؿ 

ًٚ إْٔالالٚ أؿّْالالٚ احل جالالٜ ظِٔالالف افٍالالال:ي ثالالؿ اشالالتّر هالالذا احلالالٚـؿ يف ضٌٕٔٚالالف ٓ ئٍالالدٕٚ صالالٔئ

شقى أمٚم اهلل ظز وجؾ يقم افًٌٞ وافْنقر بحٔٞ إٔف ٓ يٌَك فف ظذر فَٔقل إٔف 

 أهؾ افًِؿ مٚ أظِّق:ي ومٚ أؾٚدو:ي. 

فُـ فٔس مـ أثالر إؿٚمالٜ احلجالٜ مالٚ يتالقهؿ بًالض افٌالالة مالـ اإلشالالمٔغ افٔالقم 

إْٔالالٚ مالالٚ دمْالالٚ أؿّْالالٚ احلجالالٜ ؾِالالٔس أمٚمْالالٚ إٓ اخلالالروج، هالالذا اخلالالروج ٓ يالالزر بّثالالؾ 

هالالذه اإلؿٚمالالٜ فِحجالالٜ، ؾ٘ؿٚمالالٜ احلجالالٜ تٍٔالالدٕٚ مالالـ حٔالالٞ ؾَالالط أن يُالالقن هالالذا افالالذي 

أؿّٔالالٝ ظِٔالالف احلجالالٜ ٓ يٖخالالذ بتالبٌْٔالالٚ يالالقم افَٔٚمالالٜ فَٔالالقل فْالالٚ أمالالٚم ربْالالٚ دالالٚذا مل 

ًٚ ظْالالف، فُالـ ٓ يًْالالل ذفالؽ إٔالالف عالقز فْالالٚ أن  تالدفْل ظالذ احلالالؼ وؿالد رأيتْالالل مْحرؾال

شالالػ تالالٚريخ ظكالالٕٚ احلالالٚض ٕخالالرج ظالالذ هالالٗٓء ٕن هالالذا اخلالالروج ـالالام.. مالالع إ

يٗـالالالد بٖٕالالالف يستالالالٛ مْالالالف مٍٚشالالالد ـثالالالرة وـٌالالالرة جالالالدًا، مْٓالالالٚ إزهالالالٚق افٍْالالالقس وؿتالالالؾ 
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 إبريٚء وافًْٚء وإضٍٚل وٕحق ذفؽ. 

فذفؽ ـٚن امٚ تقارثف اخلِػ ظـ افًِػ يف ظَٚئدهؿ إٔف ٓ عقز اخلالروج 

ن ظذ احلُٚم، فٔس مًْك ذفؽ أن أصؾ اخلروج ؽر جالٚئز وإٕالام مًْالك ذفالؽ أ

هذا اخلروج يستٛ مْف مًٍدة دون أيٜ مهِحٜ، وإٓ فق اؾسوْٚ صالقرة أن أمالٜ 

ًٚ يف  أو مجٚظالالالٜ مالالالـ ادًالالالِّغ اشالالالتًدوا آشالالالتًداديـ افِالالالذيـ أذٕالالالٚ إفالالالٔٓام إٍالالال

ةٍ ﴿اإلجٚبالالٜ ظالالـ ؿقفالالف تًالالٚػ:  ـْ ُؿالالق  تُْؿ ِمالال ًْ ٚ اْشالالتََى وا َقاُلالْؿ َمالال اشالالتًدوا  [56]األنفةةا::﴾َوأَِظالالد 

ٔالالالٞ إٔالالالف ؽِالالالٛ ظالالالذ طالالالْٓؿ بالالالٖ ؿ يًالالالتىًٔقن أن يٌَِالالالقا ٕيالالالٚم اشالالالتًدادًا ـالالالٚمالً بح

احلُالالؿ، حْٔئالالذ تالالٖيت مرحِالالٜ ٓ يُّالالـ إٓ افَالالقل هبالالٚ، وٓ يًالالٌَـ إػ أذان أحالالد 

 ن هذه ادرحِٜ هل حتَٔؼ ثقرة أو حتَٔؼ إَالب ٓ. إإْٔل شٖؿقل 

حالالالالٝ فالالالالذفؽ يف بًالالالالض تًَِٔالالالالٚيت وـتٚبالالالالٚيت ٓ يقجالالالالد يف ٓ يقجالالالالد ـالالالالام َس  

ٜ أو ٕحق ذفؽ، وفُـ ـؾ مٚ ّف إَالب ظًُري أو ثقرة دمقياإلشالم رء اش

تٔف بىرؾٔالالالالالالف ٌَ ًْ ُنالالالالالال وا هالالالالالالذا آشالالالالالالتًداد بِ أن يًٍِالالالالالالف هالالالالالالٗٓء افالالالالالالذيـ اشالالالالالالتًد   يًالالالالالالتىٔع

آشالالتًداد افروحالالل وآشالالتًداد ادالالٚدي بحٔالالٞ أ الالؿ يًالالتىًٔقن أن يزيِالالقا ظالالـ 

ام ـالام احلُؿ احلٚـؿ افالذي ٓ حيُالؿ بالام إٔالزل اهلل فالٔس بثالقرة وٓ بالَٕٚالب وإٕال

ٚف تِل ِهالالالالَل ﴿ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  دِْقُْؿ باِلالالال ِٜ َوَجالالالاٚل َ الالالاْل ًَ ِٜ احْلَ ِٜ َوادَْْقِظَيالالالال الالالال َّ ُْ
الالالالَؽ بِٚحْلِ ٌِِٔؾ َرب  اْدُع إَِػ َشالالالال

ـُ  ًَ  . [136]النح::﴾أَْح

اإلشالالالالم بالالالال صالالالؽ جالالالٚء فتُالالالقن ـِّالالالٜ اهلل هالالالل افًِٔالالالٚ، ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف افهالالالالة 

د اهلل ٌَالال ًْ ٜ بٚفًالالٔػ حتالالك يُ بالالغ يالالدي افًالالٚظ ُٝ ثْالال ًِ بُ »وافًالالالم يف احلالالديٞ افثٚبالالٝ: 

الالال وحالالده ٓ ذيالالالؽ فالالالف، وجًالالالؾ رزؿالالالل حتالالالٝ طالالالؾ ردالالالل، وُج  ؾ افالالالذل وافهالالالٌٚر ًِ

 . شظذ مـ خٚفػ أمري، ؾّـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ
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أمالالالالرت أن أؿٚتالالالالؾ افْالالالالٚس حتالالالالك »وؿالالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم يف احلالالالالديٞ افهالالالالحٔ : 

ّقا ينالالالالالٓدوا أن ٓ إفالالالالالف إٓ اهلل وأن دّالالالالالدًا رشالالالالالقل اهلل، ؾالالالالال٘ذا ؿٚفقهالالالالالٚ ؾَالالالالالد ظهالالالالال

 . شدمٚءهؿ وأمقاقؿ إٓ بحَٓٚ وحًٚهبؿ ظْد اهلل تٌٚرك وتًٚػ

فالالدظقة افْالالٚس إػ ظٌالالٚدة اهلل وحالالده ٓ  ¢يف افقؿالالٝ افالالذي بًالالٞ رشالالقل اهلل 

ًٚ إٕف مل يًٌٞ بٚفًٔػ إٓ ـقشِٜٔ فتحَٔالؼ افالدظقة  ذيؽ فف وبًٞ بٚفًٔػ أيو

ة هالالالق دظالالالقة بًّْالالالك: أن ؿتالالالٚل ادًالالالِّغ فٍُِالالالٚر فالالالٔس ؽٚيالالالٜ إٕالالالام افٌٚيالالالٜ افقحٔالالالد

ؾِف »افٍُٚر إػ اإليامن بٚهلل ظز وجؾ، ؾّـ اشتجٚب ؾُام جٚء يف إحٚديٞ: 

الَراَه يِف ﴿، ومـ أبك وفف أن يٖبك بدفٔؾ أيالٜ ادًروؾالٜ: شمٚ فْٚ وظِٔف مٚ ظِْٔٚ ـْ ٓ إِ

ـَ  ْصُد ِم َ افر  ـِ َؿْد تٌََغ  ي ٌَل   افد  ٚ أن يدؾع ؾ٘ن أبك خر بغ أمريـ اثْغ: إم [365]البقرة:شاف

اجلزيٜ ظـ يد وهق صالٚؽر وإمالٚ افًالٔػ، ؾٚفًالٔػ جالٚء يف ادرحِالٜ افثٚفثالٜ، هالذه 

َٕىالالالالٜ عالالالالٛ أن ٍّٕٓٓالالالالٚ جٔالالالالدًا ٕن أظالالالالداء اإلشالالالالالم مالالالالـ افٌالالالالربٔغ أو ادتٌالالالالربغ 

ًٜ مثؾ هذا احلديٞ ويزظّقن أن اإلشالم إتؼ بَقة افًٔػ.   يتخذون صٌٓ

ضريؼ افالدظقة ؾقؿٍْالٚ يف  افًٔػ يٖيت ـام رأيتؿ يف اخر مرحِٜ مـ وؿػ يف

ًٚ يّقال إػ اخالر ادالدى ؾٔالسك  وجٓف بٚفًالٔػ، ومالـ تالرك ضريالؼ افالدظقة مٍتقحال

وصٖٕف ظالذ أن يثٌالٝ فِحُالؿ اإلشالالمل إٔالف خٚوالع ٕحُٚمالف ودفٔالؾ ظالذ ذفالؽ 

 إٔف يدؾع اجلزيٜ ظـ يد وهق صٚؽر. 

هذا مًرو ف مـ أحُٚم اإلشالم، حْٔئذ ًٕالقد إػ مالٚ ـْالٚ يف صالدده]إَىٚع[ 

قا بحالالالٚـؿ حيُالالالؿ بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل، وـالالالٚن ظْالالالدهؿ مالالالـ آشالالالتًداد افروحالالالل ابتِالالال

َالقا ثالقرة َ  وادٚدي مٚ يُّْٓؿ مـ أن ئَّقا دوفٜ اإلشالم ؾال عقز قؿ أن حُيَ 

ًٚ وإٕام ظِٔٓؿ أن يالدظقا احلالٚـؿ إػ حُالؿ اإلشالالم وأن خُياَل  وه إمالٚ أن ر  أو إَالب
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فِالالذيـ يريالالدون أن حيُّالالقا بالالام إٔالالزل  حتُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل وإمالالٚ أن تٍالالت  افىريالالؼ

اهلل، ؾالال٘ن اشالالتجٚب ؾٌٓالالٚ وًّٕالالٜ، ٕن افٍُالالٚر يًالالٚمِقهؿ هالالذه ادًٚمِالالٜ، ؾالالٕٚوػ 

وأوػ إذا ـٚن هق ييٓر اإلشالم ـام جٚء يف افًٗال، ؾال٘ن أبالك ووؿالػ يف وجالف 

 هٗٓء اجلٓٚل حْٔذاك ٓبد مـ اشتًامل افًٔػ. 

ـ ومتٓٔئغ دقاجٓالٜ مالـ يَالػ حْٔام يُقن هٗٓء مًتًدي ؟فُْْٚ َٕقل متك

 يف شٌٔؾ افدظقة ادًِّٜ، أمٚ افَٔٚم بثقرة أو إَالب ظًُري ؾٓذا ٓ عقز. 

 (  00:  05: 06/ 210) اهلدى والنور / 
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 َع٢ٓ ايهفس ايبٛاح

ؾٌٚيًْالالالٚه  ¢بالالالـ افهالالالٚمٝ دظٕٚالالالٚ رشالالالقل اهلل ظٌالالالٚدة جالالالٚء يف حالالالديٞ  مداخِالالالٜ:

ّع وافىٚظالالالٜ يف مْنالالالىْٚ ومُرهْالالالٚ، ؾُالالالٚن ؾالالالٔام أخالالالذ ظِْٔالالالٚ أن بٚيًْالالالٚه ظالالالذ افًالالال

إٓ أن تالالروا ـٍالالرًا »وظنالالٕٚ وينالالٕٚ، وأثالالرة ظِْٔالالٚ، وأن ٓ ْٕالالٚزع إمالالر أهِالالف ؿالالٚل: 

ًٚ ظْالالدـؿ مالالـ اهلل ؾٔالالف برهالالٚن ؾٚفًالالٗال ادىالالروح هالالق تقوالالٔ  مًْالالك افٍُالالر  شبقاحالال

 افٌقاح؟

ٜ يَتْع هبٚ يف ًٍٕف ج  يًْل افٍُر افكي  افذي فٔس ظْد صٚحٌف ُح  افنٔخ:

ظالـ أن يًالتىٔع أن يَْالع هبالٚ ؽالره، ؾٚحلجالٜ هْالٚ هالل احلجالٜ افَٚضًالٜ افٌّْٔالٜ  ؾوالً 

أن يٖيت بحجٜ ظذ افٍُر افذي ًٕالّٔف ٕحالـ، أمالٚ إذا ـالٚن جالٚء بحجالٜ هالق مَتْالع 

 ُٕ ؾ ِ  ًَ هبٚ ؾال عقز اخلروج ظِٔف ٕٕف خٚفػ مًٓقدٕٚ وخٚفػ مًِقمٚتْٚ، وهبذا 

المل يف خالؾتالف بَقفالف بالٖن ؾتْٜ ادالٖمقن افًٌالٚد حٔالٞ خالرج ظالذ افًالٚمل اإلشال

افَالالالران خمِالالالقق، ؾٓالالالؿ مالالالٚ خرجالالالقا ظِٔالالالف.. ؾْجالالالد افًالالالٚمل اإلشالالالالمل يقمئالالالذ وؾٔالالالف 

افًِامء افٍىٚحؾ مالـ ادحالدثغ وافٍَٓالٚء وإئّالٜ مالٚ خرجالقا ظِالٔٓؿ وهالؿ ـالٕٚقا 

بالالال صالالؽ يًْالالل أؿالالقى مْالالٚ افٔالالقم يف اخلالالروج ظِالالٔٓؿ فُالالْٓؿ دالالٚ ـالالٕٚقا يتٌْالالقن هالالذا 

ًِّغ أن خيرجقا ظالذ حُالٚمٓؿ وأمالرائٓؿ إٓ إذا احلُؿ وهق إٔف ٓ عقز فِّ

ًٚ، مالالٚرأوا مْالالف افٍُالالر افٌالالقاح، ٕن افٍُالالر افٌالالقاح يُّالالـ أن  رأوا مالالْٓؿ ـٍالالرًا بقاحالال

ًٚ مالالالـ  ٍّٕٓالالالف بالالالام يًالالالز ظْالالالف بًالالالض افًِالالالامء يف بًالالالض ادْٚشالالالٌٚت بالالالام ـالالالٚن مًِقمالالال
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افالالالالالديـ بٚفيالالالالالورة يًْالالالالالل حُالالالالالؿ ينالالالالالسك يف مًرؾتالالالالالف اخلٚصالالالالالٜ وافًٚمالالالالالٜ، افًالالالالالٚمل 

ًٚ مٚ اشتٌٚحٜ أمر مَىقع حتريّف مثالً مالـ افالديـ واجلٚهؾ  ؾ٘ذا أظِـ احلٚـؿ يقم

ًٚ،  ًٚ بٚفيالالورة حْٔئالالذ تًالالَط افًٌٔالالٜ افتالالل بقيالالع هبالالٚ ٕٕالالف ارتُالالٛ ـٍالالرًا بقاحالال سحيالال

أمالالالٚ مًالالالٖفٜ خِالالالؼ افَالالالران صالالالحٔ  أ الالالٚ خىالالالٖ بالالالال صالالالؽ فُالالالـ أيالالالـ افالالالدفٔؾ ظِالالالامء 

خرجالالالالالٝ  افًالالالالالِػ، افهالالالالالحٚبٜ إوفالالالالالقن مالالالالالٚ تُِّالالالالالقا يف هالالالالالذه افَوالالالالالٜٔ فُالالالالالـ دالالالالالٚ

ًٚ ظـ إدفٜ افؼظٜٔ ؾَالٚفقا  ن ـالالم إادًتزفٜ هبذه افًَٔدة افٌٚضِٜ ادْحرؾٜ ضًٌ

اهلل خمِالالقق اوالالىر ظِالالامء افًالالْٜ وبخٚصالالٜ مالالْٓؿ ظِالالامء احلالالديٞ أن يَالالٚبِقا هالالذا 

افَالالقل بَْٔوالالف وهالالق افهالالٍٜ، وأن يَقفالالقا ـالالالم اهلل صالالٍٜ مالالـ صالالٍٚتف وٓ ُيًَالالؾ أن 

ًٚ فُـ هذا أصٌف رء بام يًّك بًِؿ افُالم، وفَْؾ ظٌٚرة أخالرى  يُقن خمِقؿ

أصٌف رء بٚفًٍٍِٜ مـ يٍٓؿ أن هذه صٍٜ وافهالٍٜ تٌالع فِالذات، وافالذات ؿديّالٜ 

وافهالالٍٚت ؿديّالالٜ ؾِٔالالزم مْالالف أن افُالالالم فالالٔس خمِالالقق  ٕن هالالذا صالالٍٜ فِخالالٚفؼ..، 

هالالذه أمالالقر اجتٓٚديالالٜ اشالالتٌْٚضٜٔ وفًٔالالٝ ـالالؾ أمالالقر اجتٓٚديالالٜ اشالالتٌْٚضٜٔ بٚضِالالٜ وٓ 

ُالالالـ خيتِالالالػ إمالالالر بالالالغ مالالالٚ هالالالق مْهالالالقص ظِٔالالالف وبالالالغ مالالالٚ هالالالق هالالالل ـِٓالالالٚ صالالالقاب ف

 بىريؼ آجتٓٚد وآشتٌْٚط. 

 (  00:  57: 05/ 211) اهلدى والنور / 

فالالذفؽ ٕجالالد افًِالالامء يقمئالالذ مالالٚ ؿالالٚبِقا والالالفٜ ادٓالالدي بالالٚخلروج ظِٔالالف   افنالالٔخ:

ًٚ، وفالالذفؽ فَالقا مالالٚ فَالقا مالالـ  ٕٓالف صالحٔ  جالالٚء بالٖمر مُْالالر فُالـ مالالٚ جالٚء ـٍالالرًا بقاحال

ٛ وافًجـ وربام ادقت وافَتؾ ومالٚ خرجالقا ظِٔالف، وهْالٚ أن ٕحالـ بًالد افتًذي

أن تٌّغ فْٚ مٚ هق افٍُر افٌقاح وضبْٚ بًض إمثِٜ مٚ ؾٚئدة ؾٓالؿ هالذا احلالديٞ 

يف هذا افًك حٔٞ ٓ بًٜٔ، إٔٚ أظتَد أن افذيـ يثرون هذا افًٗال وأمثٚفالف هالؿ 
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ديالد افالذي تٌْتالف مجٚظالٜ ادحدثغ، هالؿ حيِّالقن افٍُالر اجل اخلقارجمـ مجٚظٜ 

 شّقا بحؼ أو بٌٚضؾ بجامظٜ افٍُر واقجرة.

 افتٍُر. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افتٍُر واقجرة. مداخِٜ:

افتٍُر واقجرة ًٕؿ، هٗٓء يريدون إْٔٚ ٕرى أن افٍُر افٌقاح مـ  افنٔخ:

ـثالالالر مالالالـ احلُالالالٚم ادًالالالِّغ.. إذًا عالالالقز اخلالالالروج ظِالالالٔٓؿ، ٕحالالالـ َٕالالالقل قالالالؿ يف 

صؾ إٔتؿ مٚ بٚيًتؿ، ادًٖفٜ أهقن امٚ يتهقرون، فُْٓٚ أخىر امٚ يزظّالقن، إ

يًْالالل مالالـ زاويالالٜ هالالل أهالالقن ومالالـ زاويالالٜ أخىالالر، يف إصالالؾ فالالٔس هْالالٚك إمالالٚم بقيالالع 

ًٚ مالالع  حلتالالك ًٕالالحٛ افًٌٔالالٜ وؿالالد رأيْالالٚ افٍُالالر افٌالالقاح!... ٓ مالالٚ ؾٔالالف مرتالالٚحغ مجًٔالال

حّالالؾ طِّالالف وضٌٕٔٚالالف إشالالػ مرتالالٚحغ، هالالق ٓزم يُالالقن ظْالالدٕٚ إمالالٚم وٌٕٚيًالالف وٕت

و..، إػ اخالالره إٓ أن ٕالالرى هالالذا افٍُالالر افكالالي  ؾٍالالل إصالالؾ مًالالسحيغ مالالٚ ؾٔالالف 

ظْدٕٚ بًٜٔ، فُـ إمر أخىر هؾ عقز اخلروج وفق رأيْٚ افٍُر افٌالقاح يف هالذا 

افزمالالالالٚن احلالالالالديٞ يًالالالالّ  فْالالالالٚ فالالالالق ـْالالالالٚ مٌالالالالٚيًغ ورأيْالالالالٚ افٍُالالالالر سيالالالال  يًالالالالّ  فْالالالالٚ 

ب أوػ أن يًالالّ  فْالالٚ اخلالالروج وفالالٔس بالالٚخلروج ظِالالٔٓؿ وبًالالدم ضالالٚظتٓؿ، ؾّالالـ بالالٚ

فْالالٚ بًٔالالٜ واوالال ؟ فُالالـ هالالؾ يًالالّ  أن فْالالٚ ديْْالالٚ بالالٖن ٕخالالرج ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ أو 

ذاك؟ أطالالـ ظالالرؾتؿ اجلالالقاب امالالٚ شالالٌؼ، ٕن هالالذا اخلالالروج شالالتُقن ظٚؿٌتالالف ذ مالالـ 

 نف أن.ٔهذا افقوع افذي ٕحـ ًٕ

 ... مداخِٜ:
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 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ظٚؿٌٜ اخلروج. مداخِٜ:

ًٚ يف ظالدة وؿالٚئع وؿًالٝ ظٚؿٌٜ ا افنٔخ: خلروج ًٕؿ، وهذا ـام ؿِٝ أذٕٚ إٍال

ًٚ، ؾٓالٗٓء مجٚظالٜ اقجالرة وافتٍُالر  مع إشػ بًٌٛ اخلروج افٌر مالٖذون ؾَٓال

ًٚ مالالالـ اإلشالالالالم وحتًّالالالقا فالالالف وإىَِالالالقا يًِّالالالقن فالالالف بٍّٓالالالقمٓؿ افالالالذي  ظرؾالالالقا صالالالٔئ

ء إحرؾالالالقا ؾٔالالالف ـثالالالر مالالالـ جقإٌالالالف وٕقاحٔالالالف ؾُٕٚالالالٝ ظالالالٚؿٌتٓؿ أن أثالالالٚروا ؾتْالالالٜ صالالالام

ُروا افدظقة يف ـثر مـ افٌالد ظؼات افًْغ...  بُامء ظّٔٚء وَأخ 

 ( 00:  00: 33/ 211) اهلدى والنور /



 كتاب احلكه بغري ما أىزل اهلل ------------------------------------- المة األلباىي يف امليَخجامع تزاث الع

730 

 

 (َٔ مل حيهِ)تفطري آ١ٜ 

مٚ هالق افتًٍالر افهالحٔ  فَالقل ربْالٚ تٌالٚرك وتًالٚػ يف  افًٚئؾ:يَقل  افًٗال:

ْوَفئِ  ﴿ـتٚبف:  ُٖ ْؿ بِاَم َإَٔزَل اهلل ُ َؾ ُُ ـْ مَلْ حَيْ ٚؾُِرونَ َوَم َُ  .[11]المائ:ة:﴾َؽ ُهُؿ اْف

ًٕالالالؿ. افتًٍالالالر افهالالالحٔ  هالالالق مالالٚ جالالالٚء يف تًٍالالالر ابالالالـ جريالالالر افىالالالزي  اجلالالقاب:

وتًٍالالر ابالالـ ـثالالر افدمنالالَل أن ادَهالالقد بٚفُالالٚؾرون هْالالٚ: هالالؿ افالالذيـ ٓ يٗمْالالقن 

بؼيًٜ اهلل تٌٚرك وتًٚػ أي: ٓ حيُّقن بام إٔزل اهلل  ٕ الؿ ٓ يالرون مالٚ إٔالزل 

 ًٚ ًٚ فِحُؿ بالف يف ـالؾ زمالٚن، ويف ـالؾ مُالٚن، ؾُالؾ مالـ اظتَالد هالذا اهلل ذظ صٚحل

آظتَٚد ـٚفٔٓقد افذيـ يف حَٓؿ ٕزفالٝ هالذه أيالٜ افُريّالٜ، يُالقن ـالٚؾرًا مرتالدًا 

ظالالالـ ديْالالالف، وفُالالالـ هْالالالٚ رء ٓبالالالد مالالالـ ذـالالالره: إن امالالالـ بؼالالاليًٜ اهلل تٌالالالٚرك وتًالالالٚػ، 

ٚ، إمالٚ ـالالً وإمالٚ وأ ٚ صٚحلٜ فُؾ زمٚن، وفُؾ مُٚن، وفُْالف ٓ حيُالؿ ؾًالالً هبال

ًٚ أو جالالالزًأ ؾِالالالف ٕهالالالٔٛ مالالالـ هالالالذه أيالالالٜ، فالالالف ٕهالالالٔٛ مالالالـ هالالالذه أيالالالٜ، فُالالالـ هالالالذا  بًوالالال

افْهالٔٛ ٓ يهالؾ بالف إػ أن خيالالرج ظالـ دائالرة اإلشالالالم، ؾٔجالٛ أن ًِٕالؿ أن هْالالٚك 

ًٚ، اإليامن هق افذي اشتَر يف افَِٛ، واإلشالم: هق أثر هذا  ًٚ وهْٚك إشالم إيامٕ

وإبالالالدان، وبًْالالالٌٜ ؿالالالقة اإليالالالامن افالالالذي يُالالالقن اإليالالالامن افالالالذي ييٓالالالر ظالالالذ اجلًالالالد 

 فَِٛ ادٗمـ يُقن صالح طٚهر هذا اإلًٕٚن واشتَٚمٜ جقارحف وبدٕف.

ـالالام أصالالٚر ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم إػ هالالذه احلََٔالالٜ بَقفالالف يف حالالديٞ افالالًْامن 

إػ أن يَقل ظِٔف افهالة  شإن احلالل بغ واحلرام بغ ...»بـ بنر افذي أوفف: 
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وإن يف اجلًالالالالالد موالالالالالٌٜ إذا صالالالالالِحٝ صالالالالالِ  اجلًالالالالالد ـِالالالالالف، وإذا  أٓ»وافًالالالالالالم: 

 .شؾًدت ؾًد اجلًد ـِف أٓ وهل: افَِٛ

ؾهالالالالالالالح افيالالالالالالٚهر مالالالالالالرتٌط بهالالالالالالالح افٌالالالالالالٚضـ بنالالالالالالٓٚدة هالالالالالالذا احلالالالالالالديٞ وبًالالالالالالض 

إحٚديالالالالٞ إخالالالالرى افتالالالالل شالالالالٌؼ ذـرهالالالالٚ يف ابتالالالالداء هالالالالذه اجلًِالالالالٜ، فُالالالالـ إذا ـالالالالٚن 

ٚ، هالالالالذا افهالالالالالح بًْالالالالٌٜ ؿالالالالقة اإليالالالالامن يُالالالالقن ًٕالالالالٌٜ افهالالالالالح يف افٌالالالالدن ـالالالالام ذـرٕالالالال

بقالالالالالء مالالالالالـ إحُالالالالالٚم اإلشالالالالالالمٜٔ،  ؾ  افيالالالالالٚهر هالالالالالق اإلشالالالالالالم، ؾالالالالال٘ذا ادًالالالالالِؿ أَخالالالالال 

ؾالالالٚإلخالل هالالالذا ٓ خيرجالالالف ظالالالـ دائالالالرة اإلشالالالالم ؿالالالد خيرجالالالف ظالالالـ دائالالالرة اإليالالالامن، 

ادىِالالالؼ أي: افُٚمالالالؾ، بًالالالض افًِالالالامء يٍنالالالون ؿقفالالالف ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم يف 

 ش:ي حالالغ يالالز:ي وهالالق مالالٗمـٓ يالالز:ي افالالزا»احلالالديٞ افهالالحٔ : افالالزا:ي حالالغ يالالز:ي، 

ٓ أحالد مالـ ادًالِّغ افالذيـ  اجلالقاب:هؾ افزا:ي إذا زٕك ـٍالر وارتالد ظالـ ديْالف؟ 

مالالالالـ  افًالالالالْٜ واجلامظالالالالٜ يَقفالالالقن بالالالالٖن افزٕالالالالك أو ؽالالالالر افزٕالالالالك هالالالؿ ظالالالالذ ضريَالالالالٜ أهالالالالؾ

 ادًٚي، بؾ ومـ افٌُٚئر خيرج ادًِؿ مـ دائرة اإلشالم.

 ش:ي حالالغ يالالز:ي وهالالق مالالٗمـ؟ٓ يالالز:ي افالالزا»إذًا: مالالٚ مًْالالك ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

ًٚ ـٚمؾ اإليامن، فُـ هق بذفؽ ٓ خيرج ظالـ دائالرة اإلشالالم،  أي: ٓ يُقن مٗمْ

وصالالٌف بًوالالٓؿ اإليالالامن بالالدائرة وحالالقل هالالذه افالالدائرة دائالالرة أخالالرى حتالالٔط بٚفالالدائرة 

إوػ، ؾحْٔام زٕك افزا:ي خرج مـ افدائرة إوػ أي: اإليامن افُٚمالؾ، فُْالف 

 خرى وهل: دائرة اإلشالم ؾٓق ٓ يزال مًِاًم.مٚ خرج مـ افدائرة إ

ـذفؽ ـؾ مالـ يًهال اهلل ظالز وجالؾ أي مًهالٜٔ ـٕٚالٝ، ٓ عالقز إخراجالف مالـ 

ًٚ امالالالٚ يتًِالالالؼ  افالالالدائرة إخالالالرى افُالالالزى وهالالالل: دائالالالرة اإلشالالالالم إٓ إذا جحالالالد صالالالٔئ

بٚفدائرة إوػ أي: دائرة اإليامن، ؾ٘ذا إُٔر مٚ جٚء يف افؼع، وهذا اإلُٕٚر فف 
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 بٚإليامن حْٔئذ خرج ظـ دائرة اإليامن، وظـ دائرة اإلشالم. ظالؿٜ

ُؿ ﴿ؾٚٔيالالالالالالالالالالالالٜ افًالالالالالالالالالالالالٚبَٜ:  ْوَفئِالالالالالالالالالالالالَؽ ُهالالالالالالالالالالالال ُٖ ْؿ باِلالالالالالالالالالالالاَم َإٔالالالالالالالالالالالالَزَل اهلل ُ َؾ الالالالالالالالالالالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ َوَمالالالالالالالالالالالال

ٚؾُِرونَ  الال َُ إن ـالالٚن افالالذي ٓ حيُالالؿ يُْالالر صالالالح افؼالاليًٜ أن حيُالالؿ  [11]المائةة:ة:﴾اْف

ة اإليالالالالامن، ودائالالالالرة ٚ يف ـالالالالؾ زمالالالالٚن ومُالالالالٚن، ؾَالالالالد خالالالالرج ظالالالالـ افالالالالدائرتغ: دائالالالالرهبالالالال

 اإلشالم أي: صٚر مرتدًا ظـ ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

أمالالٚ إن ـالالٚن يالالٗمـ بالالام يف افالالدائرة إوػ وهالالق: وجالالقب احلُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل، 

ًٚ ٓ حيُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل إمالالٚ ـالالالً وإمالالٚ جالالزًء، ؾحْٔئالالذ  فُالالـ هالالق ؾًالالالً ـالالام ؿِْالالٚ إٍالال

ٓ يالالزال داخالالؾ افالالدائرة إخالالرى  خالالرج ظالالـ دائالالرة اإليالالامن افالالدائرة افُٚمِالالٜ، وفُْالالف

وهالالالل دائالالالرة اإلشالالالالم  فالالالذفؽ ؿالالالٚل ترمجالالالٚن افَالالالران ظٌالالالد اهلل بالالالـ ظٌالالالٚس رِض اهلل 

ْؿ باِلالالاَم َإٔالالالَزَل اهلل ُ ﴿ظالالالْٓام ؿالالالٚل: فالالالٔس إمالالالر يف تًٍالالالر هالالالذه أيالالالٜ:  الالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ َوَمالالال

ٚؾُِرونَ  َُ ْوَفئَِؽ ُهُؿ اْف ُٖ ٌالالة ؿالدياًم، ـام يَقفالقن: أي: ـالام يَقفالقن اف [11]المائ:ة:﴾َؾ

ًٚ: إٕالف افٍُالر بًْٔالف؟ ؿالٚل: ٓ ابالـ ظٌالٚس يَالقل: ٓ إٕالام  ويَقل بًوٓؿ افٔقم حالديث

هق ـٍر دون ـٍالر، إٕالام هالق ـٍالر دون ـٍالر، وهالذه اجلِّالٜ افتالل ٕىالؼ هبالٚ ترمجالٚن 

افَران وؾن هبٚ تِؽ أيٜ افُريّٜ ظِٔٓٚ صقاهد ظديدة جدًا مـ افًْٜ بؾ ومـ 

 افَران افُريؿ.

هالالالحٔ  ادتٍالالالؼ ظالالالذ صالالالحتف بالالالغ افنالالالٔخغ: إٔالالالف ظِٔالالالف افًالالالالم يف احلالالالديٞ اف

 .ششٌٚب ادًِؿ ؾًقق، وؿتٚفف ـٍر»ؿٚل: 

ؾٚدًالالالِؿ حٔالالالْام يَٚتالالالؾ أخالالالٚه ادًالالالِؿ ـٍالالالر بالالالْص هالالالذا احلالالالديٞ ـٍالالالرًا، فُالالالـ 

احٍيقا جٔدًا ـِّٜ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس ـٍر دون ـٍر، مٚ افالدفٔؾ ظالذ ذفالؽ؟ أدفالٜ 
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ًٚ مْٓالالالٚ: ؿقفالالالف تٌالالالٚر ِمَِْغ ﴿ك وتًالالالٚػ: ـثالالالرة ـالالالام ؿِالالالٝ إٍالالال ْٗ ُالالال ـَ ادْ
تَالالالِٚن ِمالالال ٍَ َوإِْن َضٚئِ

الالل  ٌِ
ل َتٌْ

تاِلال ُِقا اف  ٚتِ الال ََ َرى َؾ َذ إُْخالال ٚ َظالال َدامُهَ ْٝ إِْحالال الال ٌَ ِْ٘ن َب اَم َؾالال ُٓ ُحقا َبْٔالالَْ
ِِ َْٖصالال الالقا َؾ ُِ اْؿتَتَ

لَء إَِػ َأْمِر اهلل ِ ٍِ  .[1]الحجرات:﴾َحت ك َت

بٚؽٔالالالٜ، إحالالالدامهٚ مًتديالالالٜ حالالالدامهٚ: إؾالالال٘ذًا: هْالالالٚ ضٚئٍتالالالٚن مالالالـ ادالالالٗمْغ اؿتتِالالالقا 

الال حِ ادُ  مالالرت افىٚئٍالالٜ ادًالالِّٜأُ  ٜ أن يَالالٚتِقا افىٚئٍالالٜ افٌٚؽٔالالٜ، فُالالـ ٕحالالـ ٕالالرى هْالالٚ َ 

يف ٕالالالص أيالالالٜ أن اهلل ظالالالز وجالالالؾ مالالالٚ رؾالالالع ظالالالْٓؿ اشالالالؿ اإليالالالامن، وهالالالق ؿقفالالالف تٌالالالٚرك 

ُِقا﴿وتًٚػ:  ِمَِْغ اْؿتَتَ ْٗ ـَ ادُْ تَِٚن ِم ٍَ  .[1]الحجرات:﴾َوإِْن َضٚئِ

ٌالالٚة افالالذيـ يَالالٚتِقن أهالالؾ احلالالؼ هالالؿ مٗمْالالقن مالالـ جٓالالٜ، وفُالالـ ؾالال٘ذًا: هالالٗٓء افٌ

وؿًالالقا يف افٍُالالر مالالـ جٓالالٜ أخالالرى، ذفالالؽ هالالق مًْالالك ؿالالقل ابالالـ ظٌالالٚس : ـٍالالر دون 

 ـٍر.

ؿُ ﴿ول ظْٓالالالالٚ: ٗؾالالالال٘ذًا: أيالالالالٜ ادًالالالال ْوَفئِالالالالَؽ ُهالالالال ُٖ ْؿ باِلالالالاَم َإٔالالالالَزَل اهلل ُ َؾ الالالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ  َوَمالالالال

ٚؾُِرونَ  َُ  .[11]المائ:ة:﴾اْف

ـٍالالر ظّالالؾ، ؾّالالـ جحالالد ذظٔالالٜ افًّالالؾ بالالٚفَران ؾٓالالق  إٕالالام تًْالالل ـٍالالر جحالالقد أو

ـٚؾر مرتالد ظالـ ديْالف، ومالـ اظالس ف وأؿالر بالذفؽ ؾٓالق مالٗمـ، وفُْالف إيامٕالف ٕالٚؿص  

ٕٕالالف ٓ يًّالالؾ بالالام يالالٗمـ بالالف، مالالـ هْالالٚ ؿالالٚل أهالالؾ افًِالالؿ: بالالٖن اإليالالامن يزيالالد، ويالالَْص 

 وزيٚدتف افىٚظٜ، وَٕهٕٚف ادًهٜٔ.

 (00:  28: 01/   218) اهلدى والنور / 
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 َٓ٘باب 

 )إَىٚع(

ظذ إضالؿف ف ظامل ـِٓٚ، وافًَٔدة وـؾ رء، أو خيص احلُؿ  مداخِٜ:

 افؼظل.

ٓ مٚ خيص احلُؿ افؼظل، خيص افًَٔدة، أي: مالـ مل حيُالؿ بالام  افنٔخ:

إٔزل اهلل مًتَدًا أن ظدم احلُؿ بام إٔزل اهلل هق افهقاب مًتَدًا أن احلُؿ بٌر 

 ٚمل وهق افُٚؾر وهق افٍٚشؼ.مٚ إٔزل اهلل هق افهقاب، ؾٓق افي

 -مالالٚ بّْٔٓالالل ظالالريف أو ؽالالر ظالالريف–أمالالٚ مالالـ حُالالؿ بحُالالؿ خالالٚفػ ؾٔالالف افؼالالع 

فُْف يًتَد إٔف خمٚفػ فِؼع، وأن افهقاب هق افؼع، ؾٓذا فٔس ـٚؾرًا، وإٕام 

يالالالٖـِقن افربالالالٚ، وينالالالؿقن، ويزٕالالالقن.. إػ اخالالالره،  ـهالالالق يف زمالالالرة افًهالالالٚة، ـٚفالالالذي

٘ذا اؿالسن مالع هالذه ادخٚفٍالٜ خمٚفٍالٜ ؿٌِٔالٜ ـالام هٗٓء ـِٓالؿ خيالٚفٍقن افؼاليًٜ، ؾال

يَقفالالالالقن يف بًالالالالض افالالالالٌالد، تَالالالالقل فالالالالف: صالالالالؾ مالالالالثالً، يَالالالالقل فالالالالؽ: بالالالالال صالالالالالة.. بالالالالال 

ضٓالالالٚرة.. هالالالذا ـالالالٚن يف زمالالالـ مٙالالال وإَٙالالال، هالالالذا هالالالق افٍُالالالر  ٕٕالالالف يًتَالالالد بٌَِالالالف 

 خال ف مٚ ذع ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ.

فالالؽ: اهلل يتالالقب ظِْٔالالٚ إذا ؿٔالالؾ فِّالالرايب مالالثالً: دالالٚذا إٔالالٝ تٖـالالؾ احلالالرام؟ يَالالقل 

 بدٕٚ ًٕٔش. هذا فٔس ـٚؾرًا.
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 أمٚ إذا ؿٚل: بال حرام.. بال حالل.. ؾَد ـٍر.

بٚختهٚر، وهذا بحالٞ ضقيالؾ جالدًا وظًالك اهلل أن عًّْالٚ يف مْٚشالٌٜ أخالرى: 

 وـٍر ظّع. ،ن افٍُر ؿًامن: ـٍر اظتَٚديإ

ر افًّالع افٍُر آظتَٚدي هق افذي يًتَد اظتَٚد افٍُٚر، ؾٓذا مرتد، وافٍُال

 افذي يًّؾ ظّؾ افٍُٚر، فُـ ٓ يًتَد اظتَٚدهؿ.

 يًتَد ًٍٕف إٔف مَك. مداخِٜ:

 مَك خمىئ. افنٔخ:

 (  00:  28:  35/ 247) اهلدى والنور/ 
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 إضالّ ايٓجاشٞ

ربٚفًْالالٌٜ دقوالالقع  مداخِالالٜ: جالاٚل ؿبٚظتٌالالٚر إٔالالف ثٌالالٝ فْالالٚ إٔالالف  اْف ، فُالالـ مالالٚ مًالاِل

 دظالالٚ إػ اإلشالالالم، ٓ ظّالالؾ رء وهالالق ٕالالدري دالالٚذا هالالق مل حيُالالؿ بٚإلشالالالم، وٓ

 بٔده افًِىٜ، وهق حٚـؿ ومىٚفٛ بتحُٔؿ ذع اهلل.

 يُتؿ إيامٕف ظْدك أم مٚ ؾٔف؟ مًِؿؾٔف  افنٔخ:

ـْ َمـ؟ مداخِٜ:  ؾٔف، فُـ مق صٚحٛ افًِىٜ، يُتؿ إيامٕف خيٚ ف ِم

 خٚيػ مثؾ مٚ خيٚ ف احلُٚم يف اخر افزمٚن. افنٔخ:

 ْٚ يف مًٖفٜ ومـ مل حيُؿ بام إٔزل اهللحجٜ ؿقيٜ واهلل صٔخ مداخِٜ:

 احلََٜٔ يًْل إٔف هق حٚـؿ.. مداخِٜ:

 احلََٜٔ إٔؽ مٚ إتٌٓٝ. افنٔخ:

 ...فنق فهٚت  مداخِٜ:

 ... افنٔخ:

يًْالالالالل: هالالالالذا فالالالالف ظالالالالذر إٔالالالالف خيالالالالٚ ف وٓ يًّالالالالؾ بٚإلشالالالالالم وٓ يًالالالالٔش  مداخِالالالالٜ:

 فإلشالم.

ؾٓالالق فالالٔس بًالالذر،  ظالالذر بٚفًْالالٌٜ فَالالقة اإليالالامن بٚفًْالالٌٜ فوالالًػ اإليالالامن افنالالٔخ:
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 ... بْٔف وبغ ربف.

ظِٔالالف، صالالالة افهالالحٚبٜ ظِٔالالف، يًْالالل: هالالذه  ¢يًْالالل: صالالالة افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 مـ افرشقل فف. ةصٓٚدة ـٌر

 ... توًػ افنٓٚدة هذه، هذه افىِٜ افتل ضًِٝ ؾٔٓٚ حٚمٜٔ. افنٔخ:

جٚرمٚ ثٌٝ أن  مداخِٜ:  إيامٕف ـٚن ؤًػ؟ اْف

 ٕف...بٚفًٌْٜ إٔف عٓر ب٘يام افنٔخ:

صالالٔخْٚ امُالالـ ًٕالالتدل مالالـ هالالذه افَهالالٜ ظالالذ ؿوالالٜٔ احلُالالؿ بالالام إٔالالزل  مداخِالالٜ:

 اهلل..

 ... مداخِٜ:

 ... وهق افذي ؿٚل: إٔف فقٓ إنٌٚفف بٚحلُؿ جلٚء وؽًؾ ؿدمل. افنٔخ:

 ذفؽ هرؿؾ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ذفؽ هرؿؾ. افنٔخ:

 ؿدمل مـ؟ مداخِٜ:

 ؿدمل رشقل اهلل ظِٔف افهالة وافًالم. مداخِٜ:

 هذا هرؿؾ ؿٚقٚ. داخِٜ:م

 ... ظجٌٜٔ جدًا، ؾٔٓٚ مـ احلُؿ وافًز ... مداخِٜ:

 أيـ ٕالؿٔٓٚ أشتٚذٕٚ. مداخِٜ:
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خٚريأول حديٞ يف  مداخِٜ: خٚريشٚبع يف صحٔ   اٌف  .اٌف

 أول؟ مداخِٜ:

خٚريشٚبع حديٞ يف صحٔ   مداخِٜ:  اخر ـتٚب بدء افقحل. اٌف

ربٚفًْالالٌٜ دقوالالقع  افًالالٗال: جالاٚل ـقٕالالف أظِالالـ افٌْالالل ظِٔالالف افهالالالة ، يًْالالل: اْف

وافًالالالم افهالالالة ظِٔالالف، هالالذه إصالالٚرة واوالالحٜ ظالالذ إٔالالف مالالٚت ظالالذ اإلشالالالم، فُْالالف 

ؿك مـ ٕٚحٜٔ أخرى يف مقوقع وهق حٚـؿ بتحُٔؿ ذع اهلل ظز وجؾ، ؾْريد 

 تًَِٔؽ حقل هذا ادقوقع؟

إٔالالالٚ ٓ أعّالالالف بٚفتَهالالالر مٌالالالٚذة، وفُْالالالل أؿالالالقل: إٕالالالف إن ـالالالٚن ظْالالالد ربْالالالٚ  افنالالالٔخ:

ٚرك وتًالالٚػ ؽالالر مًالالذور وفالالٔس يف تىٌَٔالالف أحُالالٚم افؼالالع ابتالالداء، بالالؾ ؿٌالالؾ ـالالؾ تٌالال

ذفالالؽ يف دظقتالالف فنالالًٌف افالالذي هالالق حالالٚـؿ ظِٔالالف إػ اإليالالامن بّثالالؾ مالالٚ هالالق امالالـ بالالف، 

ؾٓالالالذا ؿٌالالالؾ أن يىٌالالالؼ إحُالالالٚم افؼالالالظٜٔ، ٕن إحُالالالٚم افؼالالالظٜٔ تتىِالالالٛ وجالالالقد 

ٖ ؿ صالالٖٕف دُالالقم قالالؿ يتٌَِالالقن هالالذه إحُالالٚم، ؾالال٘ذا ـالالٚن صالالًٌف مالالـ افْهالالٚرى صالال

ؿٌؾ أن هيديف اهلل ظز وجؾ فإلشالم، ؾِٔس مـ ادؼوع بؾ وٓ مـ ادًَالقل ٓ 

مالالـ ؿريالالٛ وٓ مالالـ بًٔالالد أن حيُّٓالالؿ بٚإلشالالالم، وهالالؿ ٓ يًِّالالقن ظالالـ اإلشالالالم 

ًٚ، بالالؾ إن أول مالالٚ عالالٛ ظِٔالالف هالالق أن يالالدظقهؿ إػ اإلشالالالم، وأن يقوالال  قالالؿ  صالالٔئ

َٕقل إٔف مَك يف ترـف فتحُٔؿ هذا اإلشالم افذي امـ بف. عٛ ظِٔف، ؿٌؾ أن 

 أحُٚم ربف ظز وجؾ.

ًٚ هق أن يدظقهؿ إػ هالذا اإلشالالم افالذي امالـ هالق  ؾٚفقء افقاو  افٌغ  ٚم

يف افُتٚب افذي ـٚن أرشِف إػ هرؿؾ مِؽ  ¢بف، ـام أصٚر إػ ذفؽ رشقفْٚ 
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 افروم ؿٚل فف: أشِؿ تًِؿ، ؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إرئًغ.

 مرتغ. يٗتؽ اهلل أجرك مداخِٜ:

مرتغ، ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إرئًغ، ؾالدظٚه افرشالقل ظِٔالف  افنٔخ:

افًالالالم أول مالالٚ دظالالٚه إػ أن يالالدخؾ يف اإلشالالالم، ثالالؿ بٚفتالالٚال أن يالالدظق إريًالالٔغ 

وهالالؿ افنالالًٛ وهالالؿ افٍالحالالغ إػ أن يٗمْالالقا بّثالالؾ مالالٚ امالالـ بالالف، ويُالالقن بالالذفؽ فالالف 

 ف بّثؾ مٚ امـ هق بف.أجران: أجر إيامٕف وأجر تًٌٌف إليامن صًٌ

جٚرأؿقل: هذا هق ـٚن افقاجٛ ظذ  رمحالف اهلل، فُالـ ٓ أؿالقل ـالام جالٚء  اْف

إٕالالف مَكالال يف ظالالدم تىٌَٔالالف ف حُالالٚم، ٕن إحُالالٚم هْالالٚ ؽالالر واردة،  افًالالٗال:يف 

فُالالـ ؿالالالد يُالالالقن مَكالالالًا يف ظالالدم دظقتالالالف فنالالالًٌف إػ أن يٗمْالالالقا بّثالالؾ مالالالٚ امالالالـ بالالالف، 

ًٚ بٖٕالف ـالٚن مَكالًا أو ؾْحـ ُٕؾ إمر إػ اهلل ظز وجؾ ًٚ أو إعٚب ، وٓ َٕىع شٌِ

ًٚ يُالتؿ إيامٕالف، فُالـ دالٚذا؟ اهلل  ـٚن ؽر مَكال، فُالـ أشالقأ أحقافالف إٔالف ـالٚن مٗمْال

أظِالالؿ دالالٚذا، ؾالال٘ن ـالالٚن فالالف ظالالذر ظْالالد اهلل واهلل يًالالر ف ويٌَالالؾ وإٓ ؾالالال يٌَالالؾ ظالالذره، 

ثالر مالـ فُـ ذفؽ ٓ خيرجف ظـ دائرة اإليامن، ؾٓق مٗمـ، صالٖٕف يف هالذا صالٖن ـ

حُالالٚم زمْٕٚالالٚ افٔالالقم افالالذيـ ييٓالالر مالالْٓؿ بًالالض اإلشالالالمٔٚت، وييٓالالر مالالْٓؿ أصالالٔٚء 

ًٚ بتىٌٔالالالؼ أحُالالالٚم اهلل وذيًتالالالف  مًٚـًالالالٜ، ومالالالـ أبرزهالالالٚ: أ الالالؿ ٓ ييٓالالالرون اهتاممالالال

تٌٚرك وتًٚػ، ؾالال صالؽ أن هالذا تَهالر، ـالام أن ذاك تَهالر، فُالـ إمالٚ أن يُالقن 

وهالٗٓء إػ اهلل ظالز وجالؾ، مًذور أو أٓ يُقن مًذور، ؾحًٚب ـؾ مالـ هالٗٓء 

ؾّـ مل يُـ مًذورًا ؾٓق يًتحؼ افًَٚب وافًذاب ظْد اهلل تٌٚرك وتًالٚػ، وإن 

ـالالٚن مًالالذورًا ؾربْالالٚ ظالالز وجالالؾ يًٚمالالؾ ـالالؾ إًٕالالٚن بالالام يًالالر ف مالالـ حََٔالالٜ أمالالره، هالالذا 

جٚررأيل يف مقوقع   رمحف اهلل. اْف
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ٚرك شالالالٗال: إن ـالالالٚن افيالالالـ يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ أ الالالٚ تٍْالالالذ ظالالالذ مًالالالٖفٜ تٍُالالالر تالالال

 افهالة واحلُٚم.

ٓ، ٕحـ ربىْٚ يف اجلقاب بًّٖفٜ احلُٚم، وأن تُِّْٚ بقء مـ  افنٔخ:

افتٍهٔؾ، أمٚ ؿؤٜ ترك افهالة مٚ ـٚن خٚضرًا يف افٌٚل، فُـ إٔٚ أن خيىر يف 

بالٚال رء اخالر، وهالق يتًِالالؼ بتىٌٔالؼ إحُالٚم، إٔالالف هالق فالق امالالـ هالق وصالًٌف ؾِالالٔس 

ذه افنالالالالظٜ ظالالالذ إحُالالالٚم، ٕٕالالالالف فالالالٔس ظالالالٚيش مالالالالع ع هبالالالِِالالال ى  مالالالـ ادتٔنالالال فالالالالف أن يَ 

ًٚ أن يًالٚرع يف تىٌٔالؼ إحُالٚم افتالل  افرشقل ظِٔالف افًالالم، وفالذفؽ ؾِالٔس مٍُِال

ٕزفالٝ ظالالذ افٌْالل ظِٔالالف افًالالالم، وإٕالام يُّالالـ أن يَالٚل: مالالٚ يًِالالؿ مالـ ذفالالؽ يىٌَالالف، 

 هذا هق.

إذًا أشتٚذي افٍُر ادًْقب إػ ظدم حتُٔؿ ذع اهلل ظز وجؾ هق  مداخِٜ:

ام ًِٕالالؿ مالالـ أن افٍُالالر دون ـٍالالر، وـٍالالر ظّالالع وـٍالالر اظتَالالٚدي، وهُالالذا، يًْالالل: بالال

 هذا يْىٌؼ ظذ أيٜ حًٛ افتخهٔص.

 أي ًٕؿ، خيتِػ اختال ف إصخٚص. افنٔخ:

ـؿ ـٚؾر ؾًالً، وؿد يُقن ـٚؾر ـٍر ظّالع مالثالً، مالثالً ٚؿد يُقن احل مداخِٜ:

ىٌالؼ افهالٚف  مالـ افؼاليًٜ فق ؿٚل: واهلل ٕىٌؼ مٚ صالِ  مالـ افؼاليًٜ اإلشالالمٜٔ، ٕ

ًٚ ظالالالذ  اإلشالالالالمٜٔ، ؾٔالالالف أحُالالالٚم ٓ تهالالالِ  قالالالذا افزمالالالٚن، هالالالذا ًٕالالالًّف ٕحالالالـ أحٕٔٚالالال

 بًض افَوٚة أو احلُٚم يَقفقا ويكحقا بّثؾ هذا افُالم.

 إذًا ـٍر افَوٚة وٓ تٍُر احلُٚم. افنٔخ:

 ًٕؿ ٕحـ شًّْٚه مـ ٕٚس ؿوٚة أـثر رء إٔٚ شًّتف احلََٜٔ. مداخِٜ:
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 ًٌِقن افًامئؿ؟وي مداخِٜ:

 ٓ، مدٕٔغ، ؿوٚة مدٕٔغ. مداخِٜ:

: فُالالـ هالالق صالالٚظر بالالٖن هالالذه افَوالالٜٔ خمٚفٍالالٜ فؼالاليًٜ اهلل ظالالز مداخِالالٜ مالالـ اخالالر

وجؾ، ويتّْك فق إٔف يًتىٔع أن حيُؿ بؼيًٜ اهلل، وؾًالالً ؾٔالف ٕالٚس مالـ افَوالٚة 

اددٕٔغ ظْالدهؿ هالذا افنالًقر، يَالقل: يالٚ فٔالٝ ٕىٌالؼ افؼاليًٜ اإلشالالمٜٔ، ٕتّْالك، 

ُالالالـ مالالالٚ يىِالالالع بٖيالالالديْٚ، ٕٕالالالٚ مَٔالالالديـ هبالالالذه افْهالالالقص افتالالالل بالالالغ أيالالالديْٚ، ؾٓالالالذا مالالالٚ ف

حُّف، يًتُْر هذا افَٕٚقن ويَقل فؽ: إٔف خمٚفػ فِؼع، هذا يىِع يد بٔدي 

أؿىالالع يالالد افًالالالٚرق أحُالالؿ بَىالالالع يالالد افنالالالٚرع أؾًالالؾ، وفُالالالـ مالالٚ أ ُالالالـ، مالالٚ ظْالالالدي 

 صالحٔٚت، يًْل: هؾ هٗٓء ظِّقا مًهٜٔ خمٚفٍٜ فِؼع؟

 هذا يًِؿ ظذ افًٗال افًٚبؼ. خ:افنٔ

 افًٗال هق ًٍٕف. مداخِٜ:

 .مًِؿأن هذا مًهٜٔ يًتز ظِّف، وهق  مداخِٜ:

 فٔس ـٚؾراً  افنٔخ:

 فٔس ـٚؾرًا. مداخِٜ:

 (00:  49: 58/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  51: 53/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  52: 10/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  57: 23/ 257/ ) اهلدى والنور 

 (00:  02: 12/ 258) اهلدى والنور / 
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 َباٜع١ َٔ ال حيهِ مبا أْصٍ اهلل

 صٔخ هؾ عقز أن ٌٕٚيع مـ ٓ حيُؿ بام إٔزل اهلل؟  مداخِٜ:

 هؾ عقز مٚذا؟ افنٔخ:

: ت مٔتالالاٜل  مداخِالالاٜل ت مالالاٚل يع ومالالاٚل افًٌٔالالاٜل أن يف حالالالديٞ أن ظّالالالر يًْالالالل: ...مالالاـل ٓ يٌالالاٚل

 ؟ ن مثالً يف حُٚم مـ ٓ حيُؿ بام إٔزل اهللجٚهِٜٔ ؾُٔػ ٌٕٚيع أ

 مٚذا تٌٚيع يًْل مٚ ؾّٓٝ؟  افنٔخ:

بًٔالالٜ فإلمالالٚم يًْالالل أو احلالالٚـؿ مالالثالً ـٔالالػ ادٌٚيًالالٜ مالالثالً إذا ـالالٚن هالالق  مداخِالالٜ:

 حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل؟ 

ٕالف يقجالد بًٔالٜ افٔالقم؟ افًٌٔالٜ ٓ تُالقن إٓ فِخٍِٔالٜ إمـ افذي ؿالٚل فالؽ  افنٔخ:

ًٚ.افذي خيتٚره اد  ًِّقن مجًٔ

 د. وهؾ عقز تًد   مداخِٜ:

 ٓ مٚ عقز مٚ عقز.  افنٔخ:

 أحًـ اهلل إفٔؽ يٚ صٔخ.  مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00:  13: 22/ 337) اهلدى والنور /
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ُٜ  ٌ ايصسٜع١طَِّعاملٛقف َٔ احلانِ ايرٟ 

 مالالٚ مقؿٍْالالٚ مالالـ احلالالٚـؿ افالالذي يًىالالؾ ذيًالالٜ اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ وٓ افًالالٗال:

 حيُؿ هبٚ، وهؾ عقز اخلروج ظْف؟

 تَهد هؾ عقز اخلروج ظِٔف. افنٔخ:

 ظِٔف ًٕؿ. افًٚئؾ:

فالالٔس ظْالالف  ٕن اخلالالروج ظْالالف شالالٓؾ، وهالالذا هالالق افقاجالالٛ إذا وجالالدت  افنالالٔخ:

 حٚـاًم خرًا مْف. واو .

 هذا اجلقاب دٚ مل تًٖل ظْف.

 يًْل ودٚربتف ـام يَقل افًٌض. افًٚئؾ:

ؾٓالالالذا شالالالٗال هالالالق ـالالالام يَالالالٚل افٔالالالقم مقوالالالٜ افًالالالٚظٜ،  أمالالالٚ اخلالالالروج ظِٔالالالف افنالالالٔخ:

بٚفًْالالٌٜ فِنالالٌٚب يف افًالالٚمل اإلشالالالمل، مالالْٓؿ مالالـ يًالالٖل ويَالالػ ظْالالد جالالقاب أهالالؾ 

افًِؿ، ومْٓؿ مـ ٓ يًٖل ويالتحّس وحيالٚول اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ، ثالؿ هالق ٓ 

ًٚ، ؾٚفذي أريد أن أؿقفالف: اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ مالـ افْٚحٔالٜ  يًتىٔع أن يًٍؾ صٔئ

 أمر جٚئز وؿد عٛ، فُـ بؼط أن ٕرى افٍُر افكي  افٌقاح. افؼظٜٔ هق

افؼط افثٚ:ي: أن يُقن ب٘مُٚن افنًٛ أن خيرج ظذ هذا احلٚـؿ وئًىر 
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ظِٔالالالف وحيالالالؾ دِالالالف، دون إراؿالالالٜ دمالالالٚء ـثالالالرة وـثالالالرة جالالالدًا، ؾوالالالالً ظالالالـ مالالالٚ إذا ـالالالٚن 

ظالذ  افنًٛ ـالام هالق افقاؿالع افٔالقم يف ـالؾ افالٌالد اإلشالالمٜٔ ٓ يًالتىٔع اخلالروج

احلُالالالالٚم، ذفالالالالؽ ٕن احلُالالالالٚم ؿالالالالد أحالالالالٚضقا إًٍٔالالالالٓؿ بالالالالٖٕقاع مالالالالـ افَالالالالقة وافًالالالالالح، 

ًٚ يدؾًقن بف ذ مـ ؿد خيالرج ظِالٔٓؿ مالـ صالًٌٓؿ أو  ًٚ وشٔٚج وجًِقا ذفؽ حٚئى

 أمتٓؿ.

وفذفؽ ؾٕٖٚ يف اظتَٚدي فق ـٚن اجلالقاب عالقز اخلالروج ظالذ احلُالٚم ؿالقًٓ  

ذه إيالالالالٚم هالالالالق ؽالالالالر ذي واحالالالالدًا وبالالالالدون أي تٍهالالالالٔؾ، ؾٖٕالالالالٚ أؿالالالالقل: افًالالالالٗال يف هالالالال

ًٚ يًالالتىًٔقن أن خيرجالالقا  مقوالالقع  ٕٕالالف ٓ يقجالالد مالالـ خيالالرج، وفالالق وجالالدٕٚ صالالًقب

 ظذ حُٚمٓؿ فَِْٚ قؿ أخرجقا ظذ افٍُٚر ؿٌِٓؿ.

ؾالال٘ذًا: هالالذا افًالالٗال فالالٔس فالالف دالالؾ مالالـ اإلظالالراب ـالالام يَقفالالقا افْحقيالالقن، فُالالـ  

ذا مقجالقد مـ افْٚحٜٔ افؼالظٜٔ عالقز اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ إذا أظِالـ ـٍالره، وهال

يف بًالالالالالض افالالالالالٌالد مالالالالالع إشالالالالالػ افنالالالالالديد وفُالالالالالـ فالالالالالٔس هْالالالالالٚك صالالالالالًٛ يًالالالالالتىٔع أن 

 خيرج... ويًُٛ اجلقفٜ وحيؾ دِف.

وقالالذا ٕحالالـ َٕالالقل ظالالذ افنالالًقب اإلشالالالمٜٔ أن يًْالالقا بالالام يُّالالْٓؿ مالالـ افَٔالالٚم 

ًٚ مهالالالٍك، ثالالالؿ أن يربالالالقا إًٍٔالالالٓؿ ظالالالذ هالالالذا اإلشالالالالم  بالالالٖن يتًِّالالالقا اإلشالالالالم إشالالالالم

يَقمالالالقا بالالالف وفالالالق ـالالالٚن احلالالالٚـؿ ـالالالٚؾرًا أو مِحالالالدًا، ؾالالالال افهالالالحٔ ، هالالالذا يُّالالالْٓؿ أن 

يْنالالالٌِقن ظالالالـ مالالالٚ هالالالق يف ضالالالقظٓؿ ويف ؿالالالدرعؿ بتٍُالالالرهؿ بٚفَٔالالالٚم بالالالام فالالالٔس يف 

 ضٚؿتٓؿ، ًٕؿ.

 (  00: 06: 56/ 440) اهلدى والنور /
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ُٜ  فٕٛ ع٢ً ايبغا٤ِسِصحهِ احلهاّ ايرٜٔ 

ض بالالالد خالالقة أن يالالٚ صالالٔخل، يَالالقل: بًالاليف شالالٗال ؿدمالالف ال أحالالد اإل افًالالٚئؾ:

ادًالالِّغ تنالالتٓر ؾٔٓالالٚ دور افٌٌالالٚء وتؼالال ف افدوفالالٜ ظِٔٓالالٚ وتًىالالل افٌٌٚيالالٚ أجالالقرًا 

 ظـ افٌٌل أو ظـ هذا  ¢ظذ افٌٌٚء ومًِقمٚ  ل افٌْل 

 ظـ مٓر افٌٌل. مداخِٜ:

ًٕالالؿ، ظالالـ مٓالالر افٌٌالالل، ؾالالامذا تَقفالالقن يف هالالذا ومالالٚذا يًْالالل تقجٓالالقن  افًالالٚئؾ:

 حقل هذا.

 ا وذاك. يًْل هؾ يٍُر احلٚـؿ هبذ مداخِٜ:

اه، هذا فًٔالٝ أول خمٚفٍالف مالـ هالذه افَالقإغ، بالال صالؽ هالذا ٕالقع مالـ  افنٔخ:

ًٚ، ؾالال٘ن مالالـ يؼالالع هالالذا اافٍُالالر، ؾَالالد يُالالقن ـٍالالرًا  ًٚ، وؿالالد يُالالقن ـٍالالرًا ظِّٔالال ظتَٚديالال

افَٕٚقن ظالذ إٔالف جالٚئز ومٌالٚح ؾٓالق ـٍالرًا خيالرج صالٚحٌف مالـ ادِالٜ أمالٚ مالـ يؼالظف 

بالالٖي ضريالالؼ مالالـ افىالالرق ـٚفنالالؿٜ،  ـٓالالٗٓء افالالذيـ يالالٖـِقن أمالالقال افْالالٚس بٚفٌٚضالالؾ

ًٚ ؾّالالالالـ  وافنالالالالؿٜ ادَْْالالالالٜ، ـالالالالٚفٌْقك مالالالالثالً ـالالالالؾ هالالالالذه إصالالالالٔٚء هالالالالل درمالالالالف إشالالالالالمٔ

ؾر مرتالد ظاـل ديْالف، أماٚل ماـل اشالتحِٓٚ  اشتحِٓٚ ومل يًس ف بتحريؿ افؼع إيٚهٚ ؾٓالذا ـاٚل

ؿ.. إػ  ن افالالالذي ينالالالق وافالالالذي يًالالالتٌٔٛ ويالالاْل ٕف صالالاٚل ًٚ بّخٚفٍتٓالالاٚل بٚفؼالالاليًٜ، ؾنالالاٖل مًسؾالالال

ي ٓ خيالالرج بٚرتُٚهبالاٚل مالاـل دائالالرة اإلشالالالم مالاٚل دام ٓ يالالزال  اخالالره، ـالالؾ هالالذه  يتٌْالالكمًالاٚل

 .حُؿ اإلشالم، ؾ٘ذا مل يتٌْك هذه افًَٔدة ؾٓق حغ ذاك ـٚؾرظَٔدة 

 (  00: 03: 42/ 441) اهلدى والنور / 
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 احلهِ بغري َا أْصٍ اهلل

شالالٗال: مالالٚ هالالق واجالالٛ ادًالالِّغ  الالٚه حُالالٚمٓؿ إذا طٓالالر مالالـ هالالٗٓء احلُالالٚم 

وافربالالالٚ واخلّالالالر  ذع اهلل، وإبٚحالالالٜ افزٕالالالكٚفٍالالالٜ فِؼالالالع مثالالالؾ حتُالالالٔؿ ؽالالالر أمالالقر خم

 ومقآة افٍُٚر، وافزاءة مـ ادًِّغ ..إفخ؟

أمٚ مٚ هالق حُالؿ ادًالِّغ  الٚه هالٗٓء احلُالٚم ؾٓالق ـالام َٕالقل ٕحالـ  افنٔخ:

ًٚ ٓ عالالٛ ظِالالٔٓؿ رء  الالٚهٓؿ، فُالالـ عالالٛ ظِالالٔٓؿ ـالالؾ  ًٚ ٓ رء، مٌالالدئٔ مٌالالدئٔ

 ا؟رء  ٚهٓؿ، وـٔػ هذ

ًٚ ـالالؾ رء،  ًٚ، فُالالـ عالالٛ ظِالالٔٓؿ مًالالتٌَِٔ ٓ عالالٛ ظِالالٔٓؿ  الالٚهٓؿ رء إٔالال

وذفالالالالالؽ ٓ يتحَالالالالالؼ إٓ بالالالالالام ًٕالالالالالّٔف ٕحالالالالالـ بٚفتهالالالالالٍٜٔ وافسبٔالالالالالٜ، وذفالالالالالؽ بالالالالالٖن يًْالالالالالك 

 ًٜ ًٚ  الٚه هالٗٓء احلُالٚم  ادًِّقن افذيـ حََٔ ًٚ إشالالمٔ يريدون أن يتخذوا مقؿٍال

ٔدوا يف إًٍٔٓؿ شرة افذيـ ٓ حيُّقن بام إٔزل اهلل، هٗٓء عٛ ظِٔٓؿ أن يً

شالالالٍِٓؿ افهالالالٚف ، وبخٚصالالالٜ افًالالالِػ إول افالالالذي ـالالالٚن ظِالالالٔٓؿ ٌْٕٔالالالٚ صالالالِقات اهلل 

 وشالمف ظِٔٓؿ، ٕحـ َٕقل: ٓبد مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ بغ يدي ذفؽ، دٚذا؟

ًٚ مالـ مًالٚداة افٍُالٚر، ومالـ أن  ¢ٕن افٌْل  افذي بًٞ يف مُٜ مل يهْع صالٔئ

ًٚ و ًٚ حربٔ ًٚ ظدائٔ ًٚ ـام يَقفقن يتخذ  ٚهٓؿ مقؿٍ ًٚ دظقي إٕام اختذ  ٚهٓؿ مقؿٍ

افٔالالالقم مالالالـ حٔالالالٞ افالالالدظقة إػ ٓ إفالالالف إٓ اهلل، إػ ظٌالالالٚدة اهلل وحالالالده ٓ ذيالالالؽ فالالالف، 
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واشتّر ـامتًِّقن ظذ ذفؽ ثالثٜ ظؼة شْٜ وهق يف مُٜ ثؿ هٚجر، وافَهالٜ 

ًٚ، يف هالالذه افًالالْقات افًؼالال زائالالد ثالالالث شالالْغ مل  مًروؾالالٜ فالالدى ادًالالِّغ مجًٔالال

ٍالالالالٜ افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم شالالالالقى افالالالالدظقة، أي: تًِالالالالٔؿ مالالالالـ اشالالالالتجٚب تُالالالالـ وطٔ

فدظقتالالالف مالالالٚ يِالالالزمٓؿ مالالالـ أن يتًرؾالالالقا ظالالالذ أحُالالالٚم ديالالالْٓؿ افتالالالل ـٕٚالالالٝ تْالالالزل تالالالسى 

واحدة بًد أخالرى، وـالٚن وٓ صالؽ ظِٔالف افهالالة وافًالالم يًْالك بتًِالٔؿ أصالحٚبف 

 وتالالربٔتٓؿ ظالالذ هالالذا اإلشالالالم ادهالالٍك، وفالالذفؽ دالالٚ ابتِالالقا وظالالذبقا صالالزوا صالالزاً 

ظئاًم جدًا، حتك أذن قؿ مـ رهبؿ تٌٚرك وتًالٚػ بالٚقجرة إوػ إػ احلٌنالٜ 

مرتغ ـام هق مًِقم، ثؿ بٚقجرة إخرة إػ ادديْالٜ ادْالقرة، ثالؿ بالدأ افرشالقل 

 ظِٔف افًالم هْٚك يوع افْقاة إلؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ.

جالالزءًا يف بًالالض  أن إٔالالتؿ إذا ٕيالالرتؿ إػ افًالالٚمل اإلشالالالمل ـالالالً أو ٕيالالرتؿ إفٔالالف

 ،ًٚ ًٚ صالالحٔح ًٚ يهالالدق ظِٔالالف بٖٕالالف تًِالالؿ تًِالالاًم إشالالالمٔ افالالٌالد ؾًالالق ف ٓ  الالدون صالالًٌ

زائالالد تربالالك ظالالذ هالالذا اإلشالالالم افهالالحٔ ، هالالذا ٓ وجالالقد فالالف، وفالالذفؽ ؾالالْحـ ًٕتَالالد 

جٚزمغ أن أي حترك حزيب أو تُتؾ شٔٚد ٓ يَقم ظذ هذا إشالٚس أي: ٓ 

صالال  هالالذا افتًٌالالر ٕ:ي ٕول مالالرة أؿقفالالف ئًالالد إػ أذهالالٚن ادتحالالرـغ مالالٚ ؾًِالالف إذا 

شالالالالالالٔد ادتحالالالالالالرـغ، وهالالالالالالق افرشالالالالالالقل ظِٔالالالالالالف افهالالالالالالالة وافًالالالالالالالم إػ هالالالالالالٗٓء افالالالالالالذيـ 

يتحرـقن بٖحزاب ـثرة ومتًددة ادْٚهٟ، إذا مل يًُِقا مًِؽ افرشالقل ظِٔالف 

افًالالالم افالالذي يْحكالال يف أشٚشالالغ اثْالالغ أو رـٔالالزتغ ظئّتالالغ افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ 

ًٚ ؾال ؾٚئدة مـ هذه افت ًٚ، مالذـرًا بالٖن هْالٚك ؾرؿال ُتالت ومالـ هالذه احلزبٔالٚت إضالؿال

ف مالـ افتهالالٍٜٔ، َالـٌالرًا جالدًا بالغ ادًالِّغ افٔالقم مالـ حٔالٞ مالٚ عالٛ ظِالٔٓؿ حتَٔ

وبغ ادًِّغ إوفغ، ادًِّقن إوفقن مل يُقٕقا بحٚجٜ إػ افتهالٍٜٔ ٕن 

م، افالالقحل ـالالٚن يْالالزل ظِالالٔٓؿ صالالٍقًا، ؽالالر منالالقب بالالٖي رء دخٔالالؾ ظالالذ اإلشالالال
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صالدق ؾالٔٓؿ ادًالِّغ وهذا أمالر بالدهل طالٚهر جالدًان أمالٚ افٔالقم ؾالٖٕتؿ تًِّالقن أن 

وشالالتٍسق أمتالالل ظالالذ ثالالالث »ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم وأـثالالر يف احلالالديٞ ادًالالرو ف: 

إفالالخ احلالالديٞ، أن هالالؾ ادًالالِّقن  شوشالالًٌغ ؾرؿالالٜ ـِٓالالٚ يف افْالالٚر إٓ واحالالدة...

افتهالٍٜٔ وافسبٔالٜ؟ افذيـ يريدون أن يتحرـقا هالؾ هالؿ يتحرـالقا ظالذ أشالٚس مالـ 

يف طْالالل ٓ، ٕن هالالذه افتهالالٍٜٔ حتتالالٚج إػ زمالالـ ضقيالالؾ ومديالالد، ـالالؿ مالالـ افًالالْغ 

احتالالٚج والالد افتهالالٍٜٔ؟ تًِّالالقن مالالٚذا أظْالالل بوالالد افتهالالٍٜٔ، يًْالالل: ـالالؿ مٙالال ظالالذ 

اإلشالم ويدخؾ ؾٔف مٚ فٔس مـ اإلشالم؟ شالْغ ـثالرة وـثالرة جالدًا، خٚصالٜ بًالد 

 افَرون افثالثٜ ادنٓقد قٚ بٚخلريٜ.

إذًا: ؾُام ًِٕؿ دائاًم وأبدًا: إذا ـٚن افتخريٛ حيتٚج إػ جٓد وتًٛ وافٌْٚء 

حيتالالٚج إػ تًالالٛ أـثالالر، وإذا ـالالٚن افتخريالالٛ افالالذي يَالالسن بالالف تًالالٛ هالالق أشالالٓؾ مالالـ 

.ًٚ  افتًّر ؾ٘ذًا: افتًّر أصًٛ ويٖخذ زمْ

إذًا: ٕحـ أن ٓ يقجالد فالديْٚ ذاك اإلشالالم افالذي ـالٚن يف ظٓالده ظِٔالف افًالالم 

مالـ »ظز ظـ جزء مْف حْٔام ؿٚل ظِٔف افًالم يف حؼ ظٌد اهلل بالـ مًالًقد: افذي 

ًٚ ـالالام إٔالالزل ؾَِٔالالرأه ظالالذ ؿالالراءة ابالالـ أم ظٌالالد ًٚ ضريالال ، ؾٓالالؾ شأراد أن يَالالرأ افَالالران ؽوالال

اإلشالالالم افٔالالقم ؽالالض ضالالري، اإلشالالالم ـُالالؾ هالالؾ هالالق ؽالالض ضالالري ـالالام إٔالالزل؟ ٓ، 

 افًالالالالِقك، ؾْٓالالالالٚك اخالالالالتال ف يف افًَٚئالالالالد، واخالالالالتال ف يف إحُالالالالٚم، واخالالالالتال ف يف

وأووالالال  رء ؿوالالالٜٔ إحٚديالالالٞ افوالالالًٍٜٔ وادقوالالالقظٜ افتالالالل يًرؾٓالالالٚ إضٍالالالٚل 

يَِْٓالٚ افهٌٚر، أن افًْٜ فًٔٝ مهٍٚة ـام ـٕٚٝ يقم ـٚن افرشقل ظِٔالف افًالالم 

 أصحٚبف.

إذًا: ؾالالْحـ بحٚجالالٜ إػ هالالٚتغ افرـٔالالزتغ: افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، وظالالذ هالالذه ٕحالالـ 

ًٚ: هالق  وـالالؾ أؾالراد ادًالالِّغ ٕالٖمرهؿ بالالٖن يتًِّالالقا ٕدٕالدن، وفالالذفؽ ؿِْالٚ مالالٚ ؿِْالٚ إٍالال
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اإلشالم وأن يًالتًْٔقا بَالدر اإلمُالٚن هبالؿ ظالذ أن يٍّٓالقه ـالام إٔالزل، وأن يربالقا 

فالف  إًٍٔٓؿ تربٜٔ، مٚ يُقن تًِّٓؿ فًِِؿ ـام يَقفالقن فًِِالؿ ؾَالط، وإٕالام يُالقن 

ًٚ، و الالْؿ َوَرُشالالقُفُف  َوُؿالالؾِ  ﴿فًِّالالؾ أيوالال ُُ َِ َّ ى اهلل ُ َظ الالَرَ ًَ الالقا َؾ ُِ َّ ِمْاُلالقَن َوَشالالُسَد وَن إَِػ اْظ ْٗ َواْدُ

ُِقنَ  َّ ًْ ْتُْؿ َت ـُ ْؿ باَِم  ُُ ٌ ُئ َُْٔ َٚدةِ َؾ َٓ ِٛ َوافن  ْٔ ٌَ  .[166]التوب::﴾َظٚمِلِ اْف

 ًٕؿ.

شٗال: حتك يٚ صٔخ فق رأيْٚ مثالً مـ هٗٓء احلُٚم ـٍر بقاح، حتك يالٚ صالٔخ 

 مثالً ٕرى مْٓؿ ـٍر بقاح.

 ظٍقًا حتك تًٍؾ مٚذا؟ افنٔخ:

 بقاح. اً ٓ، مٚذا ًٍٕؾ إذا رأيْٚ مْٓؿ ـٍر ًٚئؾ:اف

 اجلقاب مٚ شًّٝ. افنٔخ:

 مٚ شًّتف. افًٚئؾ:

ًٚ مْل. افنٔخ:  مٚ شًّٝ إٍ

 حتك وفق أخرجْٚ مـ ديٚرٕٚ؟ افًٚئؾ:

اهلل  أـز، افرشقل أخرج مـ ديالٚره، شالٌحٚن اهلل! اشالّع: ٕحالـ أوشالع  افنٔخ:

ديـ اهلل بالالف، فُالالـ خِْٔالالٚ ٕتقشالالع امالالٚ ؿالالد ييالالـ افالالًٌض، ٕحالالـ َٕالالقل افُالالالم افالالذي ٕالال

ًٚ، مالالٚذا ب٘مُْٕٚالالٚ، وٕحالالـ مل  ؿِٔالالؾ، مالالٚذا ب٘مُْٕٚالالٚ أن ًٍٕالالؾ إذا مالالٚ رأيْالالٚ ـٍالالرًا بقاحالال

 ٕحَؼ افرـٔزتغ افًٚبَتغ؟ افًٗال واو ؟

 واو . افًٚئؾ:



 كتاب احلكه بغري ما أىزل اهلل ------------------------------------- المة األلباىي يف امليَخجامع تزاث الع

700 

 ضٔٛ، اجلقاب مٚ هق؟ افنٔخ:

 اجلقاب إٔف ٓبد أن تُقن ظدة يٚ صٔخ، ظدة ظِّٜٔ ظدة حربٜٔ. افًٚئؾ:

وهالالالذا افالالالذي ٕحالالالـ ٕدٕالالالدن حقفالالالف، فُالالالـ مالالالٚ أجٌتْالالالل مالالالٚذا ًٍٕالالالؾ  الالالٚه  :افنالالالٔخ

ًٚ، مالالالٚذا ًٍٕالالالؾ، هالالالؾ ظْالالالدٕٚ ؽالالالر أن ًٕٔالالالد  هالالالٗٓء افٍُالالالٚر افالالالذيـ رأيْالالالٚ ـٍالالالرًا ساحالالال

افتالالٚريخ إول، مالالٚذا ؾًالالؾ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم حٔالالْام رأى إصالالْٚم ظالالذ طٓالالر 

 افًٌُٜ، مٚذا ؾًؾ؟ هؾ حىّٓٚ؟

 وفُـ تزأ مْٓٚ يٚ صٔخ. افًٚئؾ:

 مٚ أجٌتْل. افنٔخ:

 مٚ حىّٓٚ وفُـ تزأ مْٓٚ. افًٚئؾ:

 ؾ٘ذًا: افتزؤ ـٔػ ـٚن؟ افنٔخ:

 ـٚن بٚفًِٚن. افًٚئؾ:

 ضٔٛ وهذا افذي َٕقفف؟ أراك تْٓزم بنظٜ، اثٌٝ. افنٔخ:

ـالالٚن يرؾالالع افًالالُغ يف افىالالقر ادُالالل  ¢شالالٗال: يًْالالل: ؾٔالالف حالالديٞ أن افٌْالالل 

 ويَقل دؼـل ؿريش: جئتُؿ بٚفذب .

خ: ٜ مالاـل ظْالالدـؿ، أمالاٚل ؿقفالالف: جئالالتُؿ بٚفالالذب  ؾٓالالذا  افنالأل غ هالالذه حٚصالأل ن يرؾالالع افًالاُل ـالاٚل

 .صحٔ ، أمٚ إٔف بٚفًُغ يرؾًٓٚ ؾٓذه حٚصٜٔ مـ ظْدـؿ أو امـ أشًُّؿ ذفؽ

 يف افىقر ادُل يَقل. مداخِٜ:

 مٚ أدري واهلل أن إٔٝ تذـرٕٚ... افنٔخ:
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 ... يَقل: جئتُؿ بٚفذب . مداخِٜ:

ا احلديٞ، فُـ أن افتًٚؤل هالؾ هالق يف افىالقر ًٕؿ ٕحـ ًٕر ف هذ افنٔخ:

اهلل ظز  أمحدٓ يًْل.. شٌحٚن اهلل إٔٚ ذاك ادُل أو ادد:ي، وشقاء ـٚن هذا أو 

ًٚ ـِّالٜ إًٔالٔتٓٚ  حئكوجؾ أن افذي  وئًش مع افًْٜ يتٖثر هبٚ، إٔٚ ؿِٝ فُالؿ إٍال

 فًؾ بًض اإلخقان يذـر:ي إيٚهٚ، بٚفًٌْٜ دٚ يتًِؼ بٚفدوفٜ، ؿِٝ..

 رجؾ مِٜ ٓ رجؾ دوفٜ. داخِٜ:م

اصِٔخ: ٓ ٓ، ؿٌؾ ؿٌالؾ، ؿِالٝ ـِّالٜ: ٕحالٚرب افدوفالٜ أو ٓ ٕحٚرهبالٚ، ٕحٚرهبالٚ 

وٓ ٕحٚرهبالالٚ، تالالذـرتؿ هالالذه افُِّالالٜ؟ ؾَالالقال: ٕحٚرهبالالٚ هالالق افالالذب ، فُالالـ فالالٔس هالالق 

ء  افذب  ادًتًجؾ افذي يتٌٚدر إػ افذهـ، هالق افالذب  أجالؾ يًْالل: ٕحاـل ٕتٓٔاٖل فَِواٚل

ًٚ، ـثالرًا ماٚل أؿالقل: ٓبالد إٔالف ظذ هذه افىقاؽٔ ٝ، أمٚ أن ؾْحـ ٓ ًٕتىٔع أن ًّٕؾ صٔئ

قن ؿالالدياًم بجامظالاٜل افتٍُالالر واقجالالرة، وأن  ٕقا يًالاّل ش مالاـل ـالاٚل ُؿ رء مالاـل رصالاٚل وصالاِل

 .يًّقن بٚدجٚهديـ أو اجلٓٚد، ٓبد بٌُِؿ رء مـ دظقعؿ

 وهذا هق افذي ضرأ أن. مداخِٜ:

ًٚ يف دٚربالالٜ احلُالالالٚم  إٔالالٚ أظالالر ف هالالذا، ؾٓالالٗٓء يرؾًالالقن افنالالٔخ: صالالقعؿ ظٚفٔالال

افالالذيـ حيُّالالقن بٌالالر مالالٚ أ ٕالالزل اهلل، أفالالٔس ـالالذفؽ؟ ضٔالالٛ، هالالٗٓء ٓ ٕالالتُِؿ ظالالـ 

مَٚصدهؿ وضقايٚهؿ هذا ظِّف ظْد ريب، فُْل أؿقل: هٗٓء أضٍٚل مٌرر هبؿ، 

إٔٚ أؿقل قٗٓء: ؿٚتِقهؿ هٚ هؿ أمٚمُؿ يف ـؾ بالد اإلشالم هؾ يًتىًٔقن أن 

ًٚ؟ ًٕؿ  ًٚ، إٔٚ أـرر هذه افٌّْالٜ ادتًٚروالٜ، يًِّقا صٔئ ًٚ ومٚ ظِّقا صٔئ ظِّقا صٔئ

ًٚ ـثالالريـ يف شالالٌٔؾ إؿٚمالالٜ  ًٚ أهُِالالقا ٕٚشالال ًٚ، ظِّالالقا صالالٔئ ًٚ ومالالٚ ظِّالالقا صالالٔئ ظِّالالقا صالالٔئ

احلُالالالؿ بٚإلشالالالالم، ومالالالٚ ظِّالالالقا، ـُِالالالؿ يالالالذـر مالالالٚ وؿالالالع يف ادًالالالجد احلالالالرام، ؾتْالالالٜ 

ٚؿٌالالالٜ؟ رجًالالالٝ ادًالالالجد احلالالالرام، ثالالالؿ ؾتْالالالٜ مكالالال وؾتْالالالٜ شالالالقريٚ، ؾالالالامذا ـٕٚالالالٝ افً

افدظقة افََٓرى مٚ صٚء اهلل مـ شْغ، ذفؽ ٕ ؿ يٌتِقن بٚٓشالتًجٚل بالٕٚمقر، 
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وهْٚك حُّٜ تَقل: مـ اشتًجؾ افقء ؿٌؾ أوإف ابتع بحرمٕٚف، ؾٓالٗٓء أن 

يرؾًالالالالقن أصالالالالقاعؿ ظٚفٔالالالالٜ، ويٍرؿالالالالقن بالالالالغ اجلامظالالالالٚت اإلشالالالالالمٜٔ ٕن هالالالالٗٓء ٓ 

ًٚ شقى أن يزيدوا يَٚتِقن هٗٓء احلُٚم، ضٔٛ هؿ يَٚتِقن ؟ هؿ ٓ يًٍِقن صٔئ

ًٚ، وإٓ ؾالال٘ ؿ ٓ يًالالتىًٔقن أن  يف افٍرؿالالٜ ؾرؿالالٜ، وأن يزيالالدوا يف ادًالالِّغ والالًٍ

يَالالالالٚتِقا هالالالالٗٓء احلُالالالالٚم، وهالالالالؿ مًالالالالتًدون بُالالالالؾ شالالالالالح مالالالالٚدي وأوفئالالالالؽ افالالالالذيـ 

ًٚ ثالالؿ ٓ يًٍِالالقن  يزظّالالقن بٖٕالالف عالالٛ ظِْٔالالٚ أن َٕٚتالالؾ هالالٗٓء ْٕٕالالٚ رأيْالالٚ ـٍالالرًا بقاحالال

ًٚ، دالالٚذا؟ َ  ﴿ٕ الالؿ مالالٚ اشالالتًدوا، ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  صالالٔئ َٕ وا َفالالُف َوَفالالْق أََراُدوا اخْلاُلالُروَج  َظالالد 

ةً  ، ؾالال٘ذًا: ٕحالالـ ٕتخالالذ افًالالدة وهالالل ظالالذ افرـٔالالزتغ افًالالٚبَتغ ذـالالرًا، [15]التوبةة::﴾ُظالالد 

ٓبالالد مالالـ افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، وهالالٗٓء افالالذيـ يْتّالالقن أن إػ اجلٓالالٚد هالالؿ احلََٔالالٜ 

بٚفنالالٔخ فٌالالٜ، فالالٔس ؾالالٔٓؿ صالالٔخ مًالالـ، يًْالالل: جالالرب فالالٔس ؾالالٔٓؿ صالالٔخ أوًٓ أظْالالل 

إمالالقر وظالالر ف أووالالٚع افْالالٚس وافنالالًقب وضٌالالٚئًٓؿ وأخالؿٓالالؿ، ؾوالالالً ظالالـ أن 

يُالالقن ؾالالٔٓؿ صالالٔخ فٌالالٜ وظِالالاًم، ـِٓالالؿ مالالـ إحالالداث افالالذي جالالٚء ذـالالرهؿ يف بًالالض 

اخلالالالالالالقارج إوفالالالالالالغ حالالالالالالدثٚء إحالالالالالالالم، وفالالالالالالذفؽ ٓ يٌٌْالالالالالالل أن ٌٕالالالالالالس بّثالالالالالالؾ هالالالالالالذه 

ُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل إلؿٚمالٜ احلُالؿ بالام إٔالزل اهلل آشتًجٚٓت فَِوٚء ظذ احل

ٕن إمالالالر ٓ يُالالالقن بّجالالالرد هالالالذه افًقاضالالالػ اجلٚدالالالٜ افتالالالل ٓ حالالالدود قالالالٚ، ومالالالٚ 

 أحًـ مٚ ؿٔؾ:

 أوردهننا  ننعد و ننعد مَننتؿل

 

 

 

 ما هؽذا َنا  نعد تنورد اإلبنل 

 ( 00:  28:  58/ 467) اهلدى والنور/  

 ( 00:  38:  36/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  40:  27/ 467دى والنور/) اهل
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 احلهِ بني املتداصُني

 افتْٚزع يف أمر.. مداخِٜ:

 بغ صخهغ. افنٔخ:

 أمر اهلل تٌٚرك وتًٚػ. مداخِٜ:

أ ٔالالٝ شالالٗافؽ؟ احلالالٚـؿ فالالف حٚفتالالٚن: احلٚفالالٜ إوػ: أن حيُالالؿ بالالام  افنالالٔخ:

م إٔزل اهلل ؾال٘ذا ـالٚن ـالذفؽ ؾالال عالقز رد حُّالف وفالق ـالٚن خالال ف هالقى ادحُالق

ٚ مالالـ ـتالالٚب اهلل ومالالـ حالالديٞ رشالالقل اهلل  الال ًً  ¢ظِٔالالف، أمالالٚ إذا ـالالٚن حُّالالف فالالٔس ٕٚب

ف جالالالالقاب ِالالالالؾِِّحُالالالالقم ظِٔالالالالف أن يالالالالرده، بالالالالؾ ظِٔالالالالف أن يالالالالرده، ؾّٓالالالالٝ جالالالالقايب؟ وفً

 شٗافؽ؟

... ثؿ اختٚروا صخًهٚ مٚ يتْٚشٛ مًف، يًْل: ... أظِّٓؿ ـام ٕرى  مداخِٜ:

 تْالالٚزظقا ظِٔالالالف يف أمالالالر يًْالالل، ثالالالؿ حُالالالؿ بٔالالْٓؿ يف هالالالذا إمالالالر.. حُالالؿ بٔالالالْٓؿ ؾالالالٔام

 افدٕٔٚ أو أمر أخرة ـام يُقن ؿد وؿع..

 يًقد اجلقاب بٚرك اهلل ؾٔؽ، فٔس يف بٕٔٚؽ رء جديد. افنٔخ:

أؿهالالالد احلُالالالؿ افالالالذي ٓ يُالالالقن ؿالالالد ووالالالًف اإلمالالالٚم أو اخلٍِٔالالالٜ أو أن  مداخِالالالٜ:

 يُقن حٚـؿ ..
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هالالالؾ وإٔالالالٚ أؿهالالالد ؾالالالرد مالالالـ هالالالٗٓء اإلخالالالقان، ٓ أؿهالالالد احلالالالٚـؿ افًالالالٚم،  افنالالالٔخ:

ذيـ رجًالالالالٚ إػ هالالالالذا ِالالالالحُالالالالؿ بُتالالالالٚب اهلل وبًالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل بالالالالغ ادتخٚصالالالالّغ اف

احلٚـؿ؟ أو ٓ أحالدمهٚ، ؾًٔالقد جالقايب افًالٚبؼ، ؾالال ؾالرق ظْالدي بالغ اإلمالٚم، مالـ 

هالالق؟ اخلٍِٔالالٜ وبالالغ ٕٚئٌالالف وبالالغ ٕٚئالالٛ افْٚئالالٛ إػ أن يالالٖيت إػ دُالالؿ حيُالالؿ بالالغ 

ؼالالالالوط ظالالالالذ هالالالالذا صخهالالالالغ خمتٍِالالالالغ يف ؿوالالالالٜٔ بًالالالالٔىٜ أو خىالالالالرة، إذا ـالالالالٚن م

احلٚـؿ فًّْف: حالٚـاًم جمالًٚزا واوال ؟ فُالـ ـالٚن مالـ ادؼالوط ظِٔالف إمالٚ أصالًٚفٜ 

ٕٕالالف مًالالِؿ وإمالالٚ حوالالٚرة يف ادجِالالس ؿٔالالؾ فالالف: ٕحالالـ ٕختالالٚرك حُالالاًم أن حتُالالؿ 

ٚ  ¢بْْٔالالالالٚ بُتالالالالٚب اهلل وحالالالالديٞ رشالالالالقل اهلل  الالالال ًٍ ؾحُالالالالؿ بٔالالالالْٓؿ وـالالالالٚن حُّالالالالف خمٚف

 فُِتٚب وافًْٜ، ٓ يٍْذ هذا احلُؿ.

 ام جقابؽ إٔٝ؟ إٔٚ ؿهدك ؾّٓتف وٓ تيـ أ:ي مٚ ؾّٓتف.هذا جقايب، ؾ

 ... مداخِٜ:

 إًذا تَقل ؿهدك ـذا، هف! إٔٝ ؿهدك إٔٚ ؾّٓتف. افنٔخ:

 وفُـ إٔٚ مل أؾٓؿ ... مداخِٜ:

 ... دٚذا ٓ تٍٓؿ؟ افنٔخ:

 ظذ هذه أيٜ ... مع افُالم افًٚبؼ. مداخِٜ:

ؿوالالٜٔ خالؾٔالالٜ مٚديالالٜ بْٔالالل  بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ! إٔالالٚ أحُّالالؽ إٔالالٝ وزيالالد يف افنالٔخ:

وبغ هذا، وأصسط ظُِٔام أن حتُام بٕٚدفٜ افؼظٜٔ، ؾحُّٝ بْْٔالٚ بٚفَالٕٚقن 

افًقينالالي أو افَالالٕٚقن افٍرٕزالال أو ؿالالؾ مالالٚ صالالئٝ مالالـ افَالالقإغ إروالالٜٔ، يُالالقن 

 حُّؽ ٕٚؾًذا؟
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 ٓ. مداخِٜ:

 إًذا دٚذا تَقل: مٚ ؾّٓٝ ظع. افنٔخ:

 دمهٚ ؾُٔقن رد حُؿ اهلل.وإذا حُؿ ورد احلُؿ مـ أح مداخِٜ:

أظالالقذ بالالٚهلل! يًْالالل: صالالحٔ  إٔالالٝ ٓ تٍّْٓالالل! إٔالالٚ أؿالالقل فالالؽ بالالٚرك اهلل  افنالالٔخ:

ؾٔؽ! حُؿ ادحُؿ حُؿ بٚفَٕٚقن افٍرٕزال مالٚ حُالؿ بالٚحلُؿ افؼالظل، ؾالرده 

 أحدمهٚ مٚ بَل يف ادقوقع، أيُقن ٕٚؾًذا؟

 ... مداخِٜ:

 إتٓك إمر، أو أيًوٚ تَهد صٔئًٚ اخر؟ افنٔخ:

 ؿِٝ تٍٓؿ ؿهدي؟ ِٜ:مداخ

 ًٕؿ ؾّٓٝ ؿهدك، أمٚ ان ال أن أؾٓؿ ؿهدك مع ـؾ هذا افُالم؟! افنٔخ:

 (00:31:35/ 5 –)فًاوى جدة 
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 ايدعا٤ ع٢ً احلهاّ  

 ايرٜٔ ٜضسٕٚ باأل١َ

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

ر أّمتالل» ْؼ ظِٔالف، ومالـ َواَل  -افِّٓؿ ! َمـ َواِلَ مالـ أماْل َُ ؼ  ظِالٔٓؿ  ؾٚصال ًٚ َؾناَل صالٔئ

ًٚ ؾرَؾَؼ هبؿ  ؾٚرُؾْؼ مـ أْمر   .شبفِ  أّمتل صٔئ

 ب فف اإلمٚم بَقفف:ق  بَ 

 ظذ احلُٚم افذيـ يّيون بٕٚمٜ وٓ حيُّقن بٚفًْٜ. - ¢ -دظٚء افٌْل 

 .(7/2/1347الصحيحة )
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 احلهاّ املضًٕٛ

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 .شٚ أخٚ ف ظذ أمتل إئّٜ ادوِقن أخق ف م»

 وِقن.]بقب فف اإلمٚم بَقفف[ : احلُٚم اد

 .(4/109الصحيحة )

 ايطغا٠ ٚقتٌ ايعًُا٤

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾٔٚفٔالالٝ افًِالالامء  ،ؾ افِهالالقصتَالال َْ ِالالقن ؾٔالالف ـالالام يُ تَ َْ فٔالالٖتغ ظالالذ افًِالالامء زمالالٚن يُ »

 .شيقمئذ حتٚمَقا

 ؿٚل اإلمٚم: مُْر.

افنالىر إول مْالف،  -مع إشػ  -ثؿ ؿٚل: واحلديٞ مع وًٍف، ؾَد حتَؼ 

ن بًالالض افىٌالٚة يف بًالالض افالالٌالد افًربٔالالٜ، ؿالالد ؿتِالالٝ أائالالد: ؾَالد ٕؼالالت بًالالض اجلر

(، بًد أن  7775بًض افًِامء وضالب افًِؿ يف هذه إيٚم أوائؾ هذه افًْٜ ) 

شجْقهؿ صٓقرًا وشْغ بتّٜٓ إٓتًٚب فِقهٚبٜٔ! وهق يًِّقن إٔف ٓ أصؾ قٚ 

يف واؿالالالع افًالالالٚمل اإلشالالالالمل، وأ الالالٚ ـٕٚالالالٝ اختَِالالالٝ فٌالالالرض شالالالٔٚد، وهظالالالٚن 
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تٌغ فِْالالالالٚس أ الالالالٚ ٓ حََٔالالالالٜ قالالالالٚ، حتالالالالك تًٍْالالالالٝ ومٚتالالالالٝ، ثالالالالؿ أحٔتٓالالالالٚ افًٔٚشالالالالٜ مالالالالٚ

افٌٚصالالّٜ جمالالددًا فتٍريالالؼ إمالالٜ، وخدمالالٜ فِٔٓالالقد ومالالـ وراءهالالؿ! ؾًْالالٖل اهلل تًالالٚػ 

ًٚ، إٕف خر مًٗول.  أن ئٍُْٚ ذهؿ مجًٔ

 .(14/1/54الضعيفة )

ُٜ ُٕٛ نتاب اهلل فأصابِٗ َا هَِّخاحلهاّ ٚاحملهَٕٛٛ ال 

 أصابِٗ

مالٚ أصالٚهبؿ،   -حُٚمالٚ ودُالقمغ–اإلمٚم: فَالد أصالٚب أـثالر ادًالِّغ  ؿٚل

ّقن ـتٚب اهلل، وهق بغ أيدهيؿ، ؾحُٚمٓؿ اشتٌدفقا افذي هالق ُ  ؾٖـثرهؿ ٓ حُيَ 

ّالالقا افَالالقإغ، وأظروالالقا ظالالـ ـتالالٚب رب افًالالٚدغ، ُ  حَ أدٕالالك بٚفالالذي هالالق خالالر، ؾَ 

ٌْالالالالالٚء وـثالالالالالرا مالالالالالـ واتالالالالًٌٓؿ ادحُقمالالالالالقن إٓ افَِٔالالالالالؾ، ؾٓالالالالالؿ يًالالالالتٌٔحقن افربالالالالالٚ واف

 ادًٚي...واهلل ادًتًٚن.

 .(1/135"صحيح موارد الظمآن")
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 احلهِ مبا أْصٍ اهلل بني احلهاّ ٚاحملهَٛني

 

قُل  ْؾ َأْوَص َرُشالال ـَ َأباِلالك َأْوَ  َهالال ُٝ َظٌْالالَد اهلل ِ ْبالال ْف َٖ َٚل شاَل الال ٍف َؿالال ـِ ُمَك  َٜ ْبالال َحالال ِْ ـْ َض ظاَل

تاِلال -¢-اهلل ِ  ـُ : َؾِِالالَؿ  ُٝ الال ِْ َٚل َٓ. ُؿ الال ََ ُروا ؟ َؾ ، َأْو َؾِِالالَؿ ُأِمالال ُٜ  ٔ
َغ اْفَقِصالال ِّ ِِ الال ًْ ُ َذ ادْ َٛ َظالال

. ؟ َؿَٚل َأْوَص بُِِتَِٚب اهلل ِ َظز  َوَجؾ  ِٜ
 بِْٚفَقِصٔ 

 )أخرجف مًِؿ(

 ؿٚل اإلمٚم: 

ؿِالالالٝ : أي بٚفًّالالالؾ بالالالام ؾٔالالالف، وافتحالالالٚـؿ إفٔالالالف ظْالالالد افتْالالالٚزع، وؿالالالد صالالالٚرت هالالالذه 

ًالالالِّغ افٔالالالقم، أمالالالٚ حُالالالٚمٓؿ افقصالالالٜٔ افًئّالالالٜ ـٖ الالالٚ مًْالالالقخٜ ظْالالالد مجالالالٚهر اد

ؾ٘ ؿ أظروقا ظـ افًّؾ بف واتًٌقا افَقإغ افتل شْٓٚ افٍُٚر، وأمٚ مجٓقرهؿ 

ؾ٘ ؿ يٖبقن افتحٚـؿ إفٔف يف مقاضـ افْزاع إػ إخذ بالآراء افرجالٚل ومالذاهٌٓؿ، 

ٚ الال ـً ؾالال٘ػ اهلل ادنالالتُك،  ،وؿًْالالقا مْالالف بتالوتالالف يف بٔالالقعؿ، وظالالذ ؿٌالالقر مقتالالٚهؿ تز

 ن.وبف ادًتًٚ

 .(254"حتقيق خمًصر صحيح مسلم" )ص
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 ٌٖ تطبٝل أْع١ُ ايهفس ايطٝاض١ٝ 

ُٜ  نفسا بٛاحا دَُّعٚاالقتصاد١ٜ 

 بالالالالالالد يف وآؿتهالالالالالٚديٜ افًٔٚشالالالالالٜٔ افٍُالالالالالر إٔيّالالالالالٜ تىٌٔالالالالالؼ يًالالالالالد هالالالالالؾ افًالالالالالٚئؾ:

 افَالقة أهالؾ ؿٌالؾ ماـل بٚفًٔػ مْٚبذعؿ حُؿ ؾام ـذفؽ ـٚن وإن بقاحًٚ  ـٍراً  ادًِّغ

 ؟افُٚؾرة افقؤًٜ إٕيّٜ هذه يىٌؼ مـ حُؿ هق ومٚ مثالً  اجلٔش وادًْٜ

 ؟ إول افًٗال هق ؾام شًٗٓ  شًٗٓ  إشئِٜ أظد أو افًٗال أظد أوًٓ : افنٔخ

 ـٍالالالالراً  ادًالالالالِّغ بالالالالالد يف وآؿتهالالالالٚديٜ افًٔٚشالالالالٜٔ تىٌٔالالالالؼ يًالالالالد هالالالالؾ افًالالالالٚئؾ:

ًٚ؟  بقاح

 يتًِالؼ وإٕالام ؾَالط بٚفًّالؾ يتًِالؼ ٓ افكالي  افٌالقاح افٍُالر يتًِؼ هذا افنٔخ:

 ـٍالالراً  ـالالٚؾراً  ذظٔالالٜ دخٚفٍالالٜ مرتُالالٛ ـالالؾ ـالالٚن وإٓ بٚفًّالالؾ تَالالسن افتالالل بٚفًَٔالالدة

 صالؽ بالال افٌُالٚئر مـ ـٌرة ارتُٛ هذا ،بٚفربٚ ويتًٚمؾ افربٚ يٖـؾ ؾٚفذي ،بقاحًٚ 

 ،مالالالثالً  بْالالالؽ مالالالدير ،افربالالالٚ يٖـالالالؾ مالالالـ حالالالقل هالالالذا افتَِٔالالالدي افًالالالٗال يالالالرد ٓ ؾِالالالامذا

 مرتٌُٔٓالالٚ بالالغ وؾالالرق افربالالٚ اـالالؾ بالالغ قؾالالر ٓ ،يٍُالالر هالالذا هالالؾ ،افٌْالالؽ يف مقطالالػ

 إذا إٓ ردة ـٍر يٍُروا مل أو ردة ـٍر أي بقاحًٚ  ـٍراً  ـٍروا أ ؿ حٔٞ مـ شقاء

 مالالالـ ؽالالره ظالالذ بالالذفؽ ؾّٔالالز ؿٌِالالف يف واشالالتَر ًٍٕالالف يف وؿالالر بقالالء أحالالدهؿ  ٔالالز

 آظتَالالالٚد، هالالالذا هالالالق مالالالٚ وتًالالالٚػ تٌالالالٚرك فِالالالرب ادًهالالالٜٔ يف فالالالف ادنالالالٚرـغ أوفئالالالؽ
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ًٚ  بالالالٚافر اشالالالتحؾ ؾّالالالـ ًٚ  ؿٌِالالال  ـالالالؾ ذفالالالؽ ظالالالذ وؿالالالس ديْالالالف ظالالالـ مرتالالالد ـالالالٚؾر ؾٓالالالق وؿٚفٌالالال

 وهالالق حققالالٚ افًالالٗال يف تدٕالالدن إٔالالٝ افتالالل وادًهالالٜٔ إٔالالٚ هدعالالٚ افتالالل ادًالالٚي

 احلُالٚم مالـ ؾَالط فالٔس اهلل إٔالزل مالٚ بٌر حيُؿ ـٚن ؾّـ اهلل إٔزل مٚ بٌر احلُؿ

 افٌْالؽ ـّدير ادٍقوغ مـ افَوٚة مـ أيدهيؿ حتٝ أيوًٚ  وافذيـ بؾ افرؤوس

 اجلالالقاب ؟يٍُالالرون هالالؾ فُالالـ افربالالٚ إثالالؿ ارتُالالٚب يف ينالالسـقن ـِٓالالؿ دوٕالالف ومالالـ

 افالالالذي افدوفالالٜ رئالالالٔس ظالالذ َٕالالقل ـالالالذفؽ ـالالٚؾر ؾٓالالالق بٌَِالالف ؾًِالالف اشالالالتحؾ مالالـ شالالٌؼ

 سحيٜ وخمٚفٍٜ إثؿ ذفؽ ـؾ يٍْذهٚ امـ دوٕف ومـ افقؤًٜ بٚفَقإغ حيُؿ

 هالالالٗٓء مالالالـ اشالالالتحؾ مالالالـ ـالالالؾ اجلالالالقاب وسيالالال  بالالالقاح ـٍالالالر هالالالق هالالالؾ فُالالالـ فِؼالالالع

 اهلل إٔالزل مالٚ بٌالر احلُالؿ هذا اشتحؾ مـ مرؤوس أصٌر إػ افرئٔس مـ إؾراد

 .هق مٚ افثٚ:ي وافرؿؿ واحد رؿؿ شٗافؽ جقاب هذا ديْف ظـ ارتد ؿد ؾٓق بٌَِف

 افَالالقة أهالالؾ ؿٌالالؾ مالالـ بٚفًالالٔػ عؿذمْٚبالال حُالالؿ ؾالالام ـالالذفؽ ـالالٚن وإن مداخِالالٜ:

 ؟ اجلٔش مثؾ وادًْٜ

ًٚ  ًالقرياف بالٚفتًٌر ظالذ يًالِؿ طْالل يف افًالٗال هالذا اجلٔش مثؾ افنٔخ:  ضًٌال

ؿ ال ظالالالذ يًالالاِل ًٚ  صالالالدر شالالاٗل ال هالالالذا افقرؿٔالالاٜل افًِّالالاٜل حالالالقل إٍالالال ل   يتًِالالالؼ شالالاٗل  ـٔالالالػبٚخلٔالالاٚل

ًٚ  تتهالالالقر  هالالالذا مالالاـل جالالالزء وهالالالق اهلل إٔالالالزل مالالاٚل بٌالالالر احلُالالالؿ ظالالالذ خيالالالرج أن يًالالالتىٔع جٔنالالال

 ؟افثٚفٞ افًٗال هق مٚ واؿًًٔٚ  ــ خٔٚفًٔٚ  تُـ ٓ وفذفؽ خٔٚل هذا احلُؿ

 ؟ افُٚؾرة افقؤًٜ إٕيّٜ هذه يىٌؼ مـ حُؿ هق ومٚ مداخِٜ:

 .اجلقاب شٌؼ افنٔخ:

 ( 00:  22:  43/ 541) اهلدى والنور/

 ( 00:  31:  44/ 541) اهلدى والنور/
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 حهِ َٔ ٜفسم بني ايصسٜع١ ٚايعكٝد٠

ق بالغ افؼاليًٜ وافًَٔالدة، افؼاليًٜ ـْيالٚم وافًَٔالدة ر  اٍَل مٚ حُؿ مـ يُ  مداخِٜ:

ًٚ؟ ـ٘يامن بٚهلل ًٚ رازؿ  خٚفَ

 ظٍقًا أريد أن أؾٓؿ مٚذا يريد مـ افتٍريؼ هذا؟ افنٔخ:

ن افتؼالالالالاليع مقـالالالالالقل فٌْالالالالالل ادم بحٔالالالالالٞ يْيّالالالالالقهؿ بحًالالالالالٛ إيَالالالالالقل  مداخِالالالالالٜ:

 ًٚ طالالالروؾٓؿ وبحًالالالٛ مًٚصالالالٓؿ، وفُالالالـ افًَٔالالالدة ٓ تتٌالالالر ؾالالالْحـ ٕالالالٗمـ بالالالٚهلل خٚفَالالال

ًٚ وفُـ افؼيًٜ يًْل: مـ بٚب افٍَف ومـ بٚب افتؼيع.  رازؿ

 ْل: افؼيًٜ تتٌر؟ يً افنٔخ:

 ًٕؿ. يَهد هُذا. مداخِٜ:

ًٚ هذا ٓ عقز هذا ـٍر  ٕن اهلل ظز وجالؾ حٔالْام ؿالٚل:  افنٔخ: ـْ مَلْ ﴿ضًٌ َوماَل

ْؿ بِاَم َإَٔزَل اهلل ُ  ُُ ٚؾُِرونَ حَيْ اَُل ُؿ اْف ْوَفئَِؽ هاُل ُٖ ، ؿالٚل: مالـ مل حيُالؿ، مالٚ [11]المائة:ة:﴾َؾ

 ؿٚل مـ مل يًتَد.

ًٔؿ َٕقل: هذا اصىالح ظَٔدة وذيًٜ ـام فالق وظذ ـؾ حٚل مثؾ هذا افتَ

ؿِْٚ مًٚمالت وأخالق، مٚ ؾٔف مٕٚع مـ هذا افتًَٔؿ فُـ بؼط أن ٕجًالؾ ذفالؽ 

ـِف هق ديـ اإلشالم، ؾام جٚء يف ديـ اإلشالم وجالٛ تٌْٔالف شالقاء ـالٚن ظَٔالدة أو 

ًٚ أو مًٚمِالالٜ، ـالالؾ هالالذا إشالالالم، ؾربْالالٚ ظالالز وجالالؾ  ـالالٚن ذيًالالٜ وحُالالاًم أو ـالالٚن شالالِقـ
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ـَ ﴿يَالالالالقل: 
َرِة ِمالالالال َق يِف أِخالالالال ٌَالالالالَؾ ِمْاْلالالالُف َوُهالالالال َْ ـْ ُي الالالال َِ الِم ِديْاًلالالالٚ َؾ ْرَ اإِلْشالالالال ـْ َيٌْتَالالالالِغ َؽالالالال َوَمالالالال

ـَ اخْلَِٚهِ  ، ؾ٘ذا ـٚن ادَهقد مـ هذا افتٍريؼ هالق حتَٔالؼ ـِّالٜ [16]آ: عمران:﴾ي

 افديـ هلل وافقضـ فِجّٔع ؾٍٔلء أن هذا هق افوالل ادٌغ.  :ٕكإٜٔ

 .(00: 36: 35/   353) اهلدى والنور / 
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 حهِ اخلسٚج ع٢ً احلهاّ
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 حهِ اخلسٚج ع٢ً احلانِ

أن حيُّالالالقن بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل واخلالالالروج م ٚاحلُالالالن إأخقٕالالالٚ ؿالالالٚل  افًالالالٚئؾ:

هالالالٚتغ افُِّتالالالغ يًْالالالل ٕرجالالالق أن تًِالالالؼ بٚختهالالالٚر  ،ذا ٓ ٌٕالالالٚيعٚظِالالالٔٓؿ ذظالالالٚ ودالالال

 ظِٔٓام وجزاك اهلل خر .

مٚ هق جٚئز ومـ هق مالٚ هالق ؽالر جالٚئز أطالـ اخلروج ظذ احلُٚم مْف  افنٔخ:

 هذا افتًَٔؿ يٚ أبق دّد تًرؾف .

 ٓ أظرؾف . مداخِٜ:

جزاك اهلل خر اخلروج اجلٚئز هق افذي أبٚحف افرشالقل  ظِٔالف افًالالم   افنٔخ:

مالٚ مل  روايالٜؿالٚل ٓ مالٚ صالِقا ويف  ،بؼط أن ٕرى ـٍرا بقاحٚ ظًُف ؾال َٕالٚتِٓؿ

 ًٚ روج ظالالالذ احلُالالالٚم يًَْالالالؿ إػ ؿًالالالّغ جالالالٚئز وؽالالالر ؾالالال٘ذن اخلالالال ،تالالالروا ـٍالالالرا بقاحالالال

ؽر اجلٚئز هق إذا ـٚن هْٚك حُٚم طِّٜ ييِّقن إًٍٔٓؿ بٕٚحراؾٓؿ ظالـ  ،جٚئز

ـتالالٚب رهبالالؿ افالالذيـ طِّالالقا إًٍٔالالٓؿ بالالٕٚحراؾٓؿ ظالالـ احلُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل ؿِالالٔال أو 

ؾالال٘ذا مل يقجالالد  ،ـثالالرا ثالالؿ طِّالالقا صالالًقهبؿ بًالالدم حتُالالّٔٓؿ بٚفؼالالع ؿِالالٔال أو ـثالالراً 

ٍُالالر افٌالالقاح مل عالالز اخلالالروج إذا وجالالد افٍُالالر افٌالالقاح وجالالٛ اخلالالروج أو ظالالذ اف

هالالالالؾ يًالالالالتىٔع ؾالالالالرد فَْالالالالؾ هالالالالق أبالالالالق دّالالالالد ادالالالالتحّس  أن ،إؿالالالالؾ جالالالالٚز اخلالالالالروج

فٌِّٚيًالالٜ هالالالؾ يًالالالتىٔع أن خيالالرج ظالالالذ افدوفالالالٜ افتالالالل عالالقز اخلالالالروج ظِٔٓالالالٚ ٕ الالالٚ 

 وؿًٝ يف افٍُر افكي  هؾ يتُّـ مـ اخلروج .
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 ظْٓؿ وـٚؾر بديْٓؿ إن صٚء اهلل ومٗمـ بديـ دّد .ًٕؿ إٔٚ خٚرج  مداخِٜ:

هيديؽ يٚ أبق دّد اخلروج افذي  ،مٌربٚ اهلل َت شٚرت مؼؿٜ وِهْ  افنٔخ:

اخلالالالروج اجلالالالٚئز ظالالالذ احلالالالٚـؿ  ،وفالالالٔس بٚفًْالالالٌٜ فًِالالالٚجز) إَىالالالٚع ( ٕحالالالـ ٕالالالتُِؿ 

افُٚؾر إٕام عٛ ظالذ ادًالتىٔع فِخالروج أمالٚ مالـ ـالٚن ؽالر مًالتىٔع شالقاء ـالٚن 

بؾ ٓ عقز قؿ  ،ؾرديـ أو مجٚظٜ ؾٓٗٓء ٓ عٛ ظِٔٓؿ اخلروج أوٓ وأؾردا 

 ًٚ ومٚ وؿع يف افًالٚمل اإلشالالمل يف  ،ٕ ؿ يَِقن بًٍٖٕٓؿ فِتُِٜٓ ،اخلروج ثٕٚٔ

برهٜ افَرن هذا اجلديد اقجري يٍُل ظزة إػ أن أي خالروج ظالذ احلُالٚم مل 

ؾالالال تٍُالالر ؾَالالط بقجالالقب وفالالذفؽ  ،تتخالالذ فالالف ظدتالالف إٕالالام ظٚؿٌالالٜ أمالالره خنالالإٚ مٌْٔالالٚ

وٓ تٍُالالالالر يف اخلالالالالروج ظالالالالذ  ،مٌٚيًالالالالٜ خٍِٔالالالالٜ فًِّالالالالِّغ إٕالالالالام ؾُالالالالر يف افىالالالالرق

احلالالٚـؿ افُالالٚؾر وإٕالالام ؾُالالر يف ضريالالؼ اخلالالروج وآشالالتًداد قالالذا اخلالالروج وهالالذا 

آشتًداد فالف ؿًالامن مًْالقي وهالق مالٚ ـْْٔالٚ ظْالف بٚفتهالٍٜٔ ومالٚدي وهالق مالٚ يالدخؾ 

هبالالذه افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ ؾٔقمئالالذ يٍالالرح  يَالالقم ادًالالِّقن ؾحٔالالْاميف مٍٓالالقم افسبٔالالٜ 

 ادٗمْقن بْك اهلل.

 (  00:  40:  20/ 788) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

صالالالٔخ يقجالالالد شالالالٗال: أحالالالد اإلخالالالقة هالالالق مالالالـ ضٌِالالالٜ افًِالالالؿ إن صالالالٚء اهلل  مداخِالالالٜ:

تٌٚرك وتًالٚػ وٕالرى ؾٔالف اخلالر افُثالر، وفُالـ تُِالؿ بًّالٖفٜ هالل: ؿالٚل يف ؿوالٜٔ 

أن أتُِالالؿ هبالالذه ادًالالٖفٜ شالالٌؼ افُالالالم بقالالء ؾَالالٚل  ؾَالالٚل: ؿٌالالؾ، احلالالٚـؿ افٍٚشالالؼ

اخلالالالروج ظالالالذ احلُالالالٚم ٓ يالالالٖيت إٓ بؼالالال، مْالالالذ يًْالالالل: ظٓالالالد افدوفالالالٜ إمقيالالالٜ ومالالالـ 

بًالالالده يَالالالقل هالالالذا اخلالالالروج مالالالٚ أتالالالك ظالالالذ إمالالالٜ إٓ بؼالالال مًالالالتىر، وفُالالالـ إذا هالالالذا 

ًٚ وأويت بخر مْف وفالق أهؾ احلٚـؿ يًْل: ُخِع مـ ؿٌؾ  احلؾ وافًَد وـٚن ؾٚشَ

ًٚ يرظالالك ادًٍالالدة يًْالالل: هالالؾ ـٕٚالالٝ ـٌالالرة أو صالالٌرـالالٚن ب أو  ةًٍّالالدة ؿِِٔالالٜ، ضًٌالال

ـذا، ؾ٘ذا ـٕٚٝ مًٍدة ؿِِٜٔ جدًا وؿتؾ ؾٔٓٚ صخص أو صخهالغ أو ثالثالٜ، ؾٓالؾ 

هالالالالؾ ينالالالالْع هبالالالالذا افرجالالالالؾ  -وؿالالالالٚل هالالالالذا افُالالالالالم بّجِالالالالس خالالالالٚص  -هالالالالذا افرجالالالالؾ 

 ويتُِؿ ظِٔف وهيجر وحيذر مْف؟ 

إلجٚبٜ ظـ بٔٝ افَهٔد ـام يَٚل مـ هذا إٔٚ أرى بٚرك اهلل ؾٔؽ ؿٌؾ ا افنٔخ:

ؿٌالؾ اإلجٚبالٜ ظالـ هالذا  ،افًٗال وهق: هالؾ هيجالر ؿٚئالؾ هالذا افُالالم؟ أو حيالذر مْالف

أؿالالقل: ضالالرق مثالالؾ هالالذا ادقوالالقع يف هالالذا افزمالالٚن هالالق ـالالام يَقفالالقن افٔالالقم ؽالالر ذي 

مقوقع  ٕٕف أوًٓ ٓ يقجد ظْالدك أهالؾ حالؾ وظَالد، أيالـ هالٗٓء؟! ؾىالرح مًالٖفٜ 

ذ ٍ ال َْ ٚئٍالٜ مالـ أهالؾ افًِالؿ إذا ؿالٚفقا يًالّع فَالققؿ وإذا أمالروا يُ ؿٚئّٜ ظذ وجالقد ض

أمرهؿ هذا مع إشػ ؽر مقجقد افٔقم يف افًٚمل اإلشالمل، ؾِالذفؽ ٓ يٌٌْالل 
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 ًِّٜٔ ٕ ٚ أوًٓ. اففىالب افًِؿ أن يثروا مثؾ هذه ادًٚئؾ افْيريٜ ؽر 

 بؾ خٔٚفٜٔ.  مداخِٜ:

ء اهلل، افْيريالالالٜ هالالالذه ٕ الالالٚ ختالالالٚفػ وشالالالٖٔيت يف  الالالٚم اجلالالالقاب إن صالالالٚ افنالالالٔخ:

مْٟٓ افًِػ افذيـ ـٚن أحدهؿ إذا شئؾ ظالـ مًالٖفٜ ٓ يٌالٚدر إػ اإلجٚبالٜ ظِٔٓالٚ 

إٓ أن يَالالالقل هالالالؾ وؿالالالع ذفالالالؽ؟ ؾالالال٘ن ؿالالالٚل: ًٕالالالؿ أجالالالٚب وإٓ ؿالالالٚل: إتيالالالر حتالالالك تَالالالع 

 وشتجد مـ يٍتٔؽ.

ؾّالالـ مالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  أٓ يٌحثالالقا ادًالالٚئؾ افْيريالالٜ أو ـالالام ؿالالٚل إشالالتٚذ 

اخلٔٚفٜٔ، فُـ أريالد أن أؿالقل: هْالٚك مًالٚئؾ ؿالد تُالقن إثٚرعالٚ مالـ هالذا افٌالٚب  هْٚ

يًْالالل: خٔٚفٔالالٜ أو ٕيريالالٜ دوالالٜ، فُالالـ ٓ يستالالٛ مالالـ ورائٓالالٚ أي مًٍالالدة شالالقى أن 

ذفؽ مـ بٚب ٕٚؾِٜ افًِؿ بؾ مـ افس ف يف افًِؿ، ـام هق مًالرو ف ظالـ ـثالر مالـ 

ٚفٔالٜ ٕيريالٜ وٓ يُّالـ أن ظِامء احلٍْٜٔ افَدامك  افذي ـٕٚقا يٍسوقن أمقرًا خٔ

تتحَؼ، وهْٚك أمثِٜ ـثرة وـثرة جالدًا، ـّثالؾ مالثالً: رجالؾ مالٚت وخِالػ شالًٌغ 

جالالالد أيالالالـ شالالالًٌغ جالالالد؟ ؾُالالالؾ جالالالد مالالالٚذا يالالالرث؟ خٔالالالٚل يف خٔالالالٚل! بًالالالض افنالالالٚؾًٜٔ 

شٌَقا مجٚظٚت احلٍْٜٔ يف اخلٔٚل ويًْل: أهؾقا ؾٔالف بالؾ يًْالل: شالُِقا شالٌٔالً 

مثالً: فق أن رجالً جٚمع زوجتف ؾٍِٕٚؼ ظوالقه  ٓ يٌٌْل أن يتٍِظ بف ؾَٚل ؿٚئِٓؿ

ؾَِغ ؾِؼ مْف دخؾ وأخر مل يدخؾ هؾ عٛ ظِٔف ؽًؾ اجلْٚبٜ أم ٓ؟ بحٞ 

 يف هذه إمقر ـام ترى يًْل، فُـ ٓ تستٛ ظِٔٓٚ مًٍدة.

أمٚ مٚ جٚء افًالٗال ظْالف هالذا يستالٛ مالـ ورائالف مٍٚشالد يستالٛ مالـ ورائٓالٚ إثالٚرة 

حيُّالالق ؿ وبحُالالؿ ؽالالر افالالذي ذظالالف اهلل ظالالز وجالالؾ،  افٍالالتـ بالالغ ادًالالِّغ ومالالـ
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وٕحـ ـام يَٚل مٚ ؾْٔٚ أن مـ ادخٚفٍٚت افتل ٕنُق مْٓالٚ مالـ احلُالٚم ئٍُْالٚ 

مالالٚ ٕحالالـ بحٚجالالٜ أن أن ٕوالالٔػ إػ هالالذه إمالالقر افتالالل ٕالالتُِؿ ؾٔٓالالٚ بحالالؼ أن ٕثالالر 

احلُالالالٚم بالالالٖن ٕتحالالالدث إٔالالالف إذا ـالالالٚن هْالالالٚك حالالالٚـؿ ؾٚشالالالؼ وفُالالالـ اخلالالالروج ظِٔالالالف ؿالالالد 

هِحٜ بٖؿؾ مًٍده مالـ هالذا افُالالم! إذا رأى ذفالؽ أهالؾ افًِالؿ.. أهالؾ يتحَؼ اد

 احلؾ وافًَد أيـ هٗٓء؟

فالالذفؽ إٔالالٚ أؿالالقل: أـثالالر مالالـ هالالذا إٔالالٚ أؿالالقل: اخلالالروج ادْهالالقص ظِٔالالف يف افًالالْٜ 

 ًٚ ًٚ  ،ـالالام تًِّالالقن حٔالالٞ ؿالالٚل: مالالٚ مل تالالروا ـٍالالرًا بقاحالال ؾالال٘ذا رأيْالالٚ افٍُالالر افٌالالقاح أيوالال

ذفالالؽ هالالذا اخلالالروج افالالذي أبٚحالالف افرشالالقل هبالالذا احلالالديٞ عالالقز فْالالٚ اخلالالروج، مالالع 

ظِٔالالف افًالالالم يف هالالذا احلالالديٞ خٚضالالٛ أمالالٜ اإلشالالالم أي: افتالالل تالالتُّـ مالالـ افَٔالالٚم 

بقاجالالٛ اخلالالروج، ؾالالْحـ أن ٕتًالالٚءل هالالؾ هْالالٚك أمالالٜ مًالالِّٜ تًالالتىٔع أن ختالالرج 

ظذ حٚـؿ مـ حُٚم ادًِّغ وتىٔ  بف فٔحِقا دِف حٚـاًم حيُالؿ بالام إٔالزل 

مقجالالقد  ٕن إمالالٜ متٍرؿالالٜ ظالالذ ًٍٕالالٓٚ أصالالد افتٍالالرق اهلل؟ مالالع إشالالػ هالالذا ؽالالر 

ُؿالالقا ﴿وافتٍالالرق ـالالام تًِّالالقن والالًػ:  ـَ َؾر  ِذي الال ـَ اف 
ـَِغ * ِمالال الال ـَ ادُْْؼِ

الالقا ِمالال ُٕ ق ُُ َوٓ َت

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرُحالال ْزٍب باِلالاَم َفالال ؾ  ِحالال الال ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصالال ٚ الال ـَ ْؿ َو ُٓ وأيالالٚت  [23 - 21]الةةرو:  ﴾ِديالالَْ

 ق ؾنؾ ووًػ وإػ اخره.مًروؾٜ افتل تْص ظذ أن افتٍرق ه

هالالذا يف احلالالٚـؿ افالالذي يًْالالل: ذر ؿرٕالالف بالالٚفٍُر ٓ عالالقز اخلالالروج ظِٔالالف إٓ مالالع 

افالالالتُّـ مالالالـ اخلالالالروج ظِٔالالالف وآشالالالتٍٚدة مالالالـ هالالالذا اخلالالالروج، أمالالالٚ احلالالالٚـؿ افٍٚشالالالؼ 

ًٚ  ٕٕف خيٚفػ أوًٓ احلديٞ إٔف ٓ عٔز إٓ إذا  ؾٓذا ٓ عقز اخلقض ؾٔف إضالؿ

 رأيْٚ افٍُر افكي .

ذه افتقصالالالالالٜٔ وادَدمالالالالالٜ أؿالالالالالقل: ذاك افنالالالالالخص أو ضٚفالالالالالٛ افًِالالالالالؿ ـالالالالالام بًالالالالالد هالالالالال
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وصٍٝ إذا ؿالٚل مثالؾ هالذا افُالالم، ؾٖٕالٚ ٓ أرى جمالرد مثالؾ هالذا افُالالم إٔالف عالقز 

ًٚ ٓ ئٍالده  ٕٕالف ٓ  مَٚضًتف  ٕن شالٌٔؾ ادَٚضًالٜ يف هالذا افزمالٚن ـالٚخلروج  ٚمال

يْالالٚ مالالـ ـالالؾ إًٕالالٚن يقجالالد ؾْٔالالٚ واحالالد إٓ فالالف ـِّالالٜ.. فالالف زفالالٜ.. فالالف خىٔئالالٜ، ؾالال٘ذا مالالٚ رأ

ًٚ ظالذ تٍالرق، فُالـ إذا ـْالٚ ٓ ٕالرى مَٚضًتالف ؾٌٌْٔالل  خىٖ هٍقة ؿٚضًْالٚه زدٕالٚ تٍرؿال

 ه حتك ٓ يٌس بُالمف مـ فٔس ظْده ظِؿ مـ ظٚمٜ افْٚس.ٖغ خىأن ٌٕ

ؾٓالالالذا جالالالقايب وهالالالق بٚختهالالالٚر ادَٚضًالالالٜ ؽالالالر واردة، ٕحالالالـ َٕالالالقل: افٔالالالقم هْالالالٚك 

 اخالالالره، مالالالع ذفالالالؽ فالالالق أظِْالالالٝ ٕالالالٚس يٌٌْالالالل مَالالالٚضًتٓؿ مالالالـ افًٍالالالٚق وافٍجالالالٚر وإػ

ادَٚضًٜ هؿ ؿٚضًقك، ـام يَالقل ذفالؽ ادثالؾ افًالقري: أن رجالؾ ـالٚن ٓ يهالع 

وتالالالٚب وؿالالالالرر أن يهالالالالع، ذهالالالالٛ فًِّالالالالجد ٕول مالالالرة وجالالالالده مًالالالالُر، ؿالالالالٚل: إٔالالالالٝ 

مًُر وإٔٚ مٌىالؾ، ؾِالق أردٕالٚ ٕحالـ َٕالٚضع ـالؾ هالٗٓء افالذيـ يًالتحَقن ادَٚضًالٜ 

ٕؽٌِٜٔ افٌٚفٌٜ، متك تُالقن ادَٚضًالٜ فًٔقا شٚئِغ ظْٚ، ٕن ؽر افهٚحلغ هؿ ا

مؼوظٜ؟ ـام ؾًؾ افرشقل ظِٔف افًالم بٚفًٌْٜ فِثالثٜ افذيـ خٍِقا، ادجتّع 

إشالالالمل ـِٓالالؿ يتًّالالُقن إذا صالالدر أمالالر مالالـ افرشالالقل فزوجالالٜ أحالالدهؿ اذهٌالالل إػ 

بٔٝ أهِؽ واترـٔالف، افٔالقم فالق ؾًِالٝ افٔالقم مالع افزوجالٜ افتالل تنالتُٔؽ وهالذا يَالع 

زوجل يًُر.. زوجل ٓ يهع.. زوجل ـذا وـذا،  ّالع  مًل ومع إشتٚذ:

تًالالع وتًالالًغ مهالالٌٜٔ، َٕالالقل قالالٚ: هالالذا ٓ عالالقز إٔالالٝ تٌَالالل حتالالٝ ظهالالّتف، وهالالذا 

رجؾ ؾٚشؼ وظذ ؿقل بًض افًِامء ـٚؾر، تًقد تَقل فالؽ وإوٓد مالٚذا ًٍٕالؾ 

 هبؿ؟ دٚذا تًٖال، دٚذا تًٖال مٚ دام مًؽ هؿ إوٓد!

ٜٔ افٔقم ٓ يقجد ظْدٕٚ جمتّالع يىٌَٓالٚ، ؾال٘ذا ؿٔالؾ ؿهدي: أن إحُٚم افؼظ

ًٚ فالالالف، مالالالـ افالالالذي شالالالٔتجٚوب مًالالالؽ؟  فِْالالالٚس: ؾالالالالن عالالالٛ مَٚضًتالالالف، دالالالٚذا؟ تٖديٌالالال
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فالالذفؽ شالالالح ادَٚضًالالٜ افٔالالقم ؽالالر مالالِٚض مالالع افًٍالالٚق وافٍجالالٚر، ؾّالالـ بالالٚب أوػ 

ًٚ دجالالرد هٍالالقة أو خىالالٖ صالالدر مْالالف مالالـ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜ،  أن ٓ يَالالٚضع بًوالالْٚ بًوالال

ٜ أخالالالرى ٓ عالالالقز افًالالالُقت ظالالالذ هالالالذا اخلىالالالٖ وبخٚصالالالٜ إذا ـالالالٚن فُالالالـ مالالالـ جٓالالال

 يستٛ مـ ورائف مًٍدة اجتامظٜٔ، هذا مٚ ظْدي واهلل أظِؿ. 

ًٚ ... هق يًْل: .جزاك اهلل خر صٔخْٚ!  مداخِٜ: .. افًٗال افذي يىرحف أيو

ًٚ، ظْالدٕٚ مالـ يالتُِؿ يَالقل أهالؾ احلالؾ وافًَالد، أهالؾ  ٍٕس افًٗال يالرد بًوالف بًوال

ٓ يقجالالالالدون إٓ يف جمتّالالالالع إشالالالالالمل س ف، يًْالالالالل: هالالالالؿ افالالالالذيـ  احلالالالالؾ وافًَالالالالد

يَررون وهؿ افذيـ يٌالدؤون وهالؿ افالذيـ يْتٓالقن، وفالذفؽ احلََٔالٜ ظْالدمٚ َٕالقل: 

 ؾ مًٖفٜ تتًِؼ بٚفزمٚن افذي يقجد ؾٔف أهؾ احلؾ وافًَد. يأهؾ احلؾ وافًَد ت

 ٓ يقجد يٚ شٔدي افٔقم أهؾ ظَد.  افنٔخ:

 أهؾ حؾ وظَد، ـؾ ادًِّغ. ـؾ ادًِّغ افٔقم  مداخِٜ:

يٚ صٔخ أن اخلروج ظذ.. إمجٚع إمالٜ ظالذ ذفالؽ ظالدم اخلالروج  مداخِٜ:

 ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ، إمجٚع بذفؽ؟

 اخلروج ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ؟ افنٔخ:

 ظدم اخلروج ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ؟  مداخِٜ:

 ٓ تٗاخذ:ي، أريد أن أصٚرحؽ يًْل.  افنٔخ:

 ؽ إٔٚ إَٔؾ ـالم اهلل يٌٚرك ؾٔؽ ؾَط. اهلل يٌٚرك ؾٔ مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر، وهذا أهقن ظع.  افنٔخ:



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

788 

 أحًـ اهلل إفٔؽ ... افُالم.  مداخِٜ:

وإفٔالالؽ: يالالٚ أخالالل! حالالديثْٚ افًالالٚبؼ ظالالـ افرشالالقل ئٍُْالالٚ، هالالق مَٔالالد أن  افنالالٔخ:

اخلالالالروج ٓ عالالالالقز إٓ بؼالالالط افٍُالالالالر افكالالالي ، مالالالالٚ مًْالالالك حْٔئالالالالٍذ افٍٚشالالالؼ عالالالالقز 

ٚ مًْالالالالك إمجالالالالٚع أو ٓ يقجالالالالد إمجالالالالٚع؟ شالالالالٖؿقل فالالالالؽ ٓ يقجالالالالد اخلالالالالروج أو ٓ؟ مالالالال

إمجٚع، ضٔٛ! أي مًٖفٜ ؾٔٓٚ إمجالٚع واهلل يَالقل وإٔالٝ تَالقل ظالـ افرجالؾ ضٚفالٛ 

وُه إَِػ اهلل ِ ﴿ظِالالالالالؿ، ؾٓالالالالالق يَالالالالالرأ مًْالالالالالك ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ:  ُرد   َؾالالالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالالالالال

قلِ  ُشالال إفالالق ف مالالـ ادًالالٚئؾ، ضٔالالٛ! اختِالالػ افًِالالامء يف مئالالٚت  [61]النسةةاء:﴾َوافر 

هالالالالؾ ٕخِالالالالص مالالالالـ ادنالالالالُِٜ إٔالالالالف يقجالالالالد إمجالالالالٚع أو ٓ يقجالالالالد إمجالالالالٚع؟ ؾالالالال٘ذا ـالالالالٚن 

 اجلقاب ٓ يقجد إمجٚع خِهْٚ؟ أو جلٖٕٚ إػ ؿقفف تًٚػ. 

 ؿقفف تًٚػ ًٕؿ.  مداخِٜ:

إذًا دالالٚذا يىالالرح هالالذا افًالالٗال؟ ذاك افًالالٚئؾ دالالٚذا يىالالرح؟ مالالٚ دام هالالق  افنالالٔخ:

إٔٚ ٓ هيّْل ـثرًا ؾٓالؿ ادًالٖفٜ مالـ جٓالٜ  شبقاحًٚ  مٚ مل تروا ـٍراً »أمٚم احلديٞ: 

اإلمجالالالٚع  ٕن اإلمجالالالٚع ؾٔالالالف أؿٚويالالالؾ ـثالالالرة وـثالالالرة جالالالدًا، مالالالٚ هالالالق اإلمجالالالٚع افالالالذي 

تَالالالقم بالالالف احلجالالالٜ؟ هالالالؾ هالالالق إمجالالالٚع إمالالالٜ بُالالالؾ ضٌَٚعالالالٚ مالالالـ ظِالالالامء.. مالالالـ ضالالالالب 

ظِؿ.. مـ ظٚمٜ ادًالِّغ، أم اإلمجالٚع هالق إمجالٚع خٚصالٜ ادًالِّغ وظِامئٓالؿ 

إػ اخره، هق إمجٚع أهؾ ادديْٜ أو إمجالٚع أهالؾ افُقؾالٜ وإٓ إػ اخالره،  أم، أم

ْرَ ﴿اهلل ظز وجؾ يَقل:  ُف اْقاُلَدى َوَيت ٌاِلْع ؽاَل َ فاَل ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افر  َوَم

ْ َؿ َوَشَٚءْت َمِهرً  َٓ ْهِِِف َج ُٕ ِف َمٚ َتَقػ  َو َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ  .[116]النساء:﴾اَشٌِِٔؾ ادُْ

إٔالالٚ أظتَالالد أن ضٚفالالٛ افًِالالؿ افالالذي يتًالالٚءل يف أي مًالالٖفٜ ظِٔٓالالٚ إمجالالٚع أم ٓ؟ 
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 :ًٚ ٌِِٔؾ ﴿هالالالالالالالالالالالالذا مل يَتْالالالالالالالالالالالالع بدٓفالالالالالالالالالالالالٜ أيالالالالالالالالالالالالٜ ادالالالالالالالالالالالالذـقرة إٍالالالالالالالالالالالال ْرَ َشالالالالالالالالالالالال َوَيت ٌاِلالالالالالالالالالالالْع َؽالالالالالالالالالالالال

ِمِْغَ  ْٗ ٕ:ي إٔٚ شٖظُس افًالٗال وأجًِالف ظالذ افهالقرة افتٚفٔالٜ:  [116]النساء:﴾ادُْ

شالٌٔؾ ادالٗمْغ أن رجالالً ٕهالٛ ًٍٕالف بَالقة افًالالح ؾٖٕٚ أتًٚءل وأؿقل: هالؾ مالـ 

حالالالٚـاًم ظالالالذ ادًالالالِّغ، هالالالؾ عالالالقز اخلالالالروج ظالالالذ هالالالذا اخلالالالٚرج وافالالالذي ٕهالالالٛ 

ًٍٕف حٚـاًم ظذ ادًِّغ؟ افذي ًٕرؾف يف ـؾ هذه افَالرون أن افًِالامء يٍتالقن 

بالالالال ٓ عالالالقز، دالالالٚذا؟ فِّحٚؾيالالالٜ ظالالالذ دمالالالٚء ادًالالالِّغ مالالالـ افٍالالالريَغ افالالالذيـ مالالالع 

 يـ يريدون أن خيرجقا ظذ هذا اخلٚرجل. اخلٚرجل وافذ

ؾًٌٔؾ ادٗمْغ هق ظدم اخلروج فِّحٚؾيالٜ ظالذ دمالٚء ادًالِّغ، ثالؿ أظالقد 

إػ ٍٕالالس افًالالٗال افًالالٚبؼ إٔالالف إذا ـالالٚن اخلالالروج ظالالذ احلالالٚـؿ افٍٚشالالؼ بالالرأي أهالالؾ 

احلؾ وافًَد يتىِٛ إراؿٜ ؿِٔؾ مـ افدمٚء ـٔػ يْوٌط هذا افَِٔالؾ؟ وهالؾ هالذه 

ٜ افتل يُّـ اإلًٕٚن أن يَْْٓٚ؟ أو هذه أمالقر ؾقوالقيٜ دوالٜ مـ إمقر ادٚدي

ٓ إذا ؾت  بالٚب افَتالٚل بالغ ؾالريَغ ٓ تًالر ف مْتٓالك هالذا افَتالٚل إػ اخالره، فالذفؽ 

مالٚ مل تالروا »ؾٚدًٖفٜ أوًٓ: ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ فِالْص افكالي  فِحالديٞ افًالٚبؼ ذـالره: 

 ًٚ ًٚ: ٓ يُّالالالالـ والالالالٌط ادًٍالالالالدة افَِِٔالالالالٜ حٔالالالالْام شـٍالالالالرًا بقاحالالالال يثالالالالٚر افَتالالالالٚل بالالالالغ  وثٕٚٔالالالال

 ضٚئٍتغ مـ ادًِّغ. 

 هْٚ يٚ صٔخْٚ يرد رء.  مداخِٜ:

 تٍوؾ! افنٔخ:

 يًَّقن اخلروج بٚفثقرة إػ ؿًّغ: مداخِٜ:

ؾَٔقفالالالالقن ثالالالالقرة بٔوالالالالٚء، وثالالالالقرة محالالالالراء، افثالالالالقرة افٌٔوالالالالٚء: افتالالالالل ٓ تالالالالراق ؾٔٓالالالالٚ 



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

730 

ٔالالالٚس افالالالدمٚء، وافثالالالقرة احلّالالالراء: افتالالالل تًالالالٍؽ ؾٔٓالالالٚ افالالالدمٚء، وـالالالٖن افَٔالالالٚس هالالالذا ؿ

مْوٌط يف ـالؾ مُالٚن ويف ـالؾ زمالٚن، ثالؿ فْالٚ مالـ افقاؿالع ظْالدمٚ خٚفٍْالٚ ظالـ افٍَالف 

افهالالالحٔ  يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ بٚفالالالذات فْالالالٚ مالالالـ افقاؿالالالع افالالالذي يٗشالالالػ جالالالدًا جالالالدًا، أن 

اخلالالروج ٓ حيالالدث أن ظالالذ مالالـ خيالالرج ظالالـ احلالالٚـؿ وإٕالالام افالالذيـ خرجالالقا ظالالـ 

ذفؽ مالـ افقاؿالع  احلُٚم صٚر ـؾ مْٓؿ يريد اخلروج ظذ أخر، وٓ أدل ظذ

افذي ئًنف إؾٌٕٚٔقن أن ـؾ يالقم تًالٍؽ مئالٚت بالؾ أفالق ف مالـ إرواح تزهالؼ 

 ودمٚء تًٚل ظذ أرض إؾٌٚن.

ًٚ إػ أن تقجالالالد يف ٍٕالالالقس هالالالٗٓء  ثالالالؿ رء اخالالالر: هالالالذا شالالالقء افٍٓالالالؿ أدى أيوالالال

اخلالالالالالالٚرجغ بًوالالالالالالٓؿ ظالالالالالالذ بًالالالالالالض أن يقجالالالالالالد حالالالالالالٛ افًالالالالالالٔىرة وحالالالالالالٛ افتِّالالالالالالؽ 

ػ مالْٓؿ أو افَالقي إذا أراد أن يًتْكال ظالذ وآشتٔالء ظذ افُرد أن افؤً

 أخٔف ٓ يًتْك إٓ بّـ هق خٚرج ظذ ادِٜ ٓ ظذ احلٚـؿ ... ؾَط.

 ًٕؿ. افنٔخ:

ًٚ واؿالالالع يف أؾًٌٕٚالالالتٚن، هالالالذه افهالالالقر مٖشالالالٚويٜ رهٌٔالالالٜ،  مداخِالالالٜ: ـالالالام هالالالق أيوالالال

وفالذفؽ جالقاب صالٔخْٚ جالزاه اهلل خالرًا يف هالالذه ادًالٖفٜ ًٕتَالد إٔالف هالق افٍهالالؾ يف 

 زاه اهلل خرًا. هذا وج

إٔٚ أرى مـ  ٚم ٕهال  ذفالؽ افنالخص افالذي أذت إفٔالف، أن يًِالؿ أو  افنٔخ:

ظالالالذ إؿالالالؾ يالالالذـر إن ـالالالٚن ؿالالالد ظِالالالؿ مالالالـ ؿٌالالالؾ أن اإلصالالالالح افٔالالالقم ٓ يٌالالالدأ بالالالٚفثقرة 

وبالالٚخلروج ظالالالذ احلالالالٚـؿ افُالالٚؾر ؾوالالالالً بالالالٚخلروج ظالالذ احلالالالٚـؿ افٍٚشالالالؼ، وإٕالالالام 

مالالالالـ ظؼالالالالات افًالالالالْغ: بٚفتهالالالالٍٜٔ اإلصالالالالالح يٌالالالالدأ ـالالالالام َٕالالالالقل ٕحالالالالـ دائالالالالاًم وأبالالالالدًا 
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 وافسبٜٔ.

ؾ٘ن ـٚن افرجؾ مًْٚ يف هذا ادْٟٓ ؾٔذـر هبذا ويٍُل، وإن ـالٚن فالٔس مًْالٚ 

ؾٌٌْٔالالالالالل أن يًِالالالالالؿ وأن ٍٕٓالالالالالؿ مْالالالالالف ـٔالالالالالػ يريالالالالالد وبّالالالالالـ يريالالالالالد أن خيالالالالالرج ...، أـثالالالالالر 

ادًالالِّغ جِٓالالٜ وأـثالالر ادًالالِّغ افالالذيـ يًِّالالقن بًالالض إحُالالٚم افؼالالظٜٔ هالالؿ 

ٔٚت ظٚريٚت، مًٚمالعؿ خمٚفٍٜ ٕحُالٚم افؼاليًٜ يف خيٚفٍق ٚ، ؾًْٚئٓؿ ـٚش

ًٚ ًٕتَالالد بالالٖن ٕكالال اهلل فًٌالالٚده ادالالٗمْغ  ـثالالر مالالـ ٕقاحٔٓالالٚ إػ اخالالره، وٕحالالـ مجًٔالال

ؿْ ﴿مؼالالالوط بُِّالالالٜ واحالالالدة:  ـُ الالال وا اهلل َ َيُْكْ الالال وٕكالالال اهلل إٕالالالام  [7]محمةةة::﴾إِْن َتُْكُ

ًٚ: بٚفًّؾ، وافًِؿ افٔقم ـام تًِّق ًٚ ؾٔالف إحالرا ف يُقن أوًٓ: بٚفًِؿ ثٕٚٔ ن مجًٔال

ـٌر جدًا أن افًِؿ افذي ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف ، وفذفؽ ؾٍل احلالديٞ افالذي 

شِط »إػ اخره  شإذا تٌٚيًتؿ بٚفًْٜٔ وأخذتؿ أذٕٚب افٌَر»تًرؾقٕف افذي مىًِف: 

 .شاهلل ظُِٔؿ ذًٓ ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا إػ ديُْؿ

َالالط يف افٍالالروع بالؾ وـالالام يَقفالالقن افالديـ افٔالالقم فالالف مٍالٚهٔؿ ظديالالدة جالالدًا وفالٔس ؾ

يف إصالالقل، فالالٔس ؾَالالط يف إحُالالٚم بالالؾ ويف افًَٚئالالد، ؾالالٖٕتؿ تًرؾالالقا افٔالالقم أـثالالر 

ادًالالالالِّغ إمالالالالٚ أصالالالالٚظرة أو مٚتريديالالالالٜ، أهبالالالالٗٓء يْتكالالالال اإلشالالالالالم؟ إذًا: ٓ بالالالالد مالالالالـ 

شالالالالالِط اهلل ظِالالالالالُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظالالالالالف ظالالالالالُْؿ حتالالالالالك ترجًالالالالالقا إػ »افتهالالالالالٍٜٔ وافسبٔالالالالالٜ، 

افهالحٔ ، ؾال٘ذًا عالٛ أن ٌٕالدأ بتٍٓالٔؿ افْالٚس هالذا اإلشالالم  أي: بٚدٍٓقم شديُْؿ

الالال ﴿بالالالٚدٍٓقم افهالالالحٔ  وتالالالربٔتٓؿ ظالالالذ ذفالالالؽ:  ِمْاُلالالقَن * بَِْْكِ ْٗ ُ َرُح ادْ الالال ٍْ َوَيْقَمئِالالالٍذ َي

أمالالالٚ ؽالالالر هالالالذا افًالالالالٌٔؾ ٓ يُّالالالـ أبالالالدًا أن يًالالالقد إػ ادًالالالالِّغ  [6 - 1]الةةةرو: ﴾اهلل ِ

 ظزهؿ وجمدهؿ. 

ن هذا إمالر ٓ يالٖيت بخالر ظالذ هالذه إمالٜ، هق يف بدايٜ ـالمف بغ أ مداخِٜ:
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 وفُـ إن تقؾر ذفؽ إمر ؾال بٖس، إن تقؾر هذا إمر. 

 هؾ يتقؾر؟  افنٔخ:

 ؿٚل إذا تقؾر هذا إمر، وهذا بًٔد جدًا يَقل.  مداخِٜ:

 ٓ يٌٌْل، مٚ افٍٚئدة مـ افٌحٞ؟ يُقن ... بًٔد.  افنٔخ:

هالذا افرجالؾ مالـ افتنالْٔع وـالالم  ؿٚقٚ ـِّٜ ثؿ أصٌ  مٚ أصالٌ  ظالذ مداخِٜ:

وهجالالر ومالالٚ إػ ذفالالؽ، وإٕالالام ؿالالٚل هالالذا يًْالالل: هالالذا إمالالر ٓ يالالٖيت بخالالر، وفُالالـ إذا 

تقؾرت هذه افؼوط: ظدم ادًٍالدة وأهالؾ حالؾ وظَالد ومالٚ إػ ذفالؽ، َٕالقل ؾالال 

 بٖس بذفؽ، وفُـ هذا ٓ يتقؾر ثؿ أخذ ينْع بف ويتُِؿ ظِٔف مـ هذا افٌٚب. 

خل عٛ أن يْهال  افرجالؾ، ئٍُْالٚ مالٚ ؾْٔالٚ، عالٛ ظذ ـؾ حٚل يٚ أ افنٔخ:

أن ٌٕحٞ إمقر افقاؿًٜٔ وًٕٚجلٓٚ وًِٕؿ افْٚس إيٚهٚ وٕريب إًٍٔالْٚ ظِٔٓالٚ، أمالٚ 

إمالالالقر هالالالالذه افْيريالالالالٜ واخلٔٚفٔالالالٜ ٓ عالالالالقز إثٚرعالالالالٚ، يٍُالالالالل افْتٔجالالالٜ هالالالالذه مالالالالٚ هالالالالل 

 افْتٔجٜ؟ أن افرجؾ ؿقضع، إذًا: هق شٌٌف إٔف أثٚر هذه ادنُِٜ. 

ٔالالدًا فُالالالم صالالٔخْٚ يف اجلٓالالؾ افالالذي ٕريالالد مًٚجلتالالف، حتالالك يًْالالل: تٖصالالَرة: شالالٌٌ

بالٚفقحل مالٚ ـٕٚالٝ  ¢حٍيف اهلل، إحُٚم افؼظٜٔ حغ ـٕٚٝ تْالزل ظالذ افٌْالل 

تْالالالالزل فتًالالالالٚفٟ أصالالالالٔٚء مًالالالالتٌَِٜٔ ؽالالالالر مْيالالالالقرة وؽالالالالر واؿًٔالالالالٜ، وإٕالالالالام ـٕٚالالالالٝ تًالالالالٚفٟ 

فًالٗآت إصٔٚء افقاؿًٜٔ، وفذفؽ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالالم يف ـثالر مالـ ا

ـالالٚن يتقؿالالػ وٓ عٔالالٛ حتالالك يٖتٔالالف افالالقحل، وهالالذه وؿالالٚئع فًٔالالٝ واؿًالالٜ واحالالدة 

وؿالالالٚئع ـثالالالرة، ؾّالالالـ هْالالالٚ.. حتالالالك أشالالالِقب افالالالدظقة اإلشالالالالمٜٔ افهالالالحٔ  عالالالٛ أن 

ًٚ، ؾًْالالدمٚ َٕالالقل مثالالؾ مالالٚ ذـالالر صالالٔخْٚ  يًتّالالد هالالذه افىريَالالٜ وٓ خيالالٚفػ ظْٓالالٚ إضالؿالال
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ًٚ إٔف ـٚن افًٚمل إذا شئؾ يف مًٖفٜ ؾَٔالقل: هالؾ و ؿًالٝ؟ ؾال٘ذا وؿًالٝ أجالٚهبؿ أيو

 وإٓ ؿٚل: إتيروا حتك تَع وهذا هق افهحٔ  وافًِٔؿ.

ومالـ هْالالٚ يًْالل إخقإْالالٚ يف ـالؾ إٔحالالٚء افًالٚمل اإلشالالالمل إٔالٚ أؿالالقل: يًالٕٚقن مالالـ 

وبْالالٚء ؾالالراغ ـٌالالر هالالذا افٍالالراغ هالالق افالالذي أوؿًٓالالؿ يف ختٔالالؾ إصالالٔٚء ؿٌالالؾ وؿقظٓالالٚ، 

يتهالالقر افقالالء إٔالالف وؿالالع ختٔالالؾ هالالذه إصالالٔٚء،  بًالض إحُالالٚم وافتهالالقرات ؾًالالذ

ثالالؿ يهالالدر حُّالالف يف افقاؿالالع، يًْالالل اخالالر مالالٚ.. أن إخ شالالِٔامن أطالالـ شالالٔىًِْل 

ن افنالٔخ افٌالزاال يف هالذا دّالد افٌالزاال يَالقل: أؾتالك بٖٕالف ٓ إظذ مًالٖفٜ يَالقل 

فدوفالٜ افٔٓالقد  اً عقز زيٚرة ادًجد إؿلال أن، دالٚذا؟ ؿالٚل: ٕٕالف يًتالز تٖئالد

 .يًتز تٖيد فدوفٜ افٔٓقد

 اهلل أـز! افنٔخ:

إيالالالالر افتْالالالالٚؿض أن بالالالالغ افٍتٔالالالالٚ وبالالالالغ افقاؿالالالالع افالالالالذي ئًنالالالالف افًالالالالٚمل  مداخِالالالالٜ:

اإلشالمل ـِف، ادًِّقن هْٚك يف ؾًِالىغ ويف ـالؾ أرض مالـ أرض اإلشالالم 

ًٚ ادًجد إؿل هق أوػ افٌَِتالغ وثٚفالٞ احلالرمغ وإٔالف يالزار  يَقفقن بٖن ضًٌ

رام، ؾالالالام افالالالذي حيِّالالالف ظالالالذ أن يٍتالالالل ـالالالام يالالالزار ادًالالالجد افٌْالالالقي وادًالالالجد احلالالال

هبالالذه افٍتٔالالٚ.. مالالٚ افالالذي حيِّالالف ظالالذ ذفالالؽ؟ ؾٖٕالالٚ أؿالالقل بٖٕالالف هالالذه افٍتٔالالٚ مًُقشالالٜ 

.ًٚ   ٚم

وظْالالدمٚ صالالٔخْٚ أصالالدر ؾتٔالالٚه يف ؿوالالٜٔ اقجالالرة ادَٔالالدة بتَٔٔالالدات ـثالالرة جالالدًا، 

وأن اقجالالالرة يٌٌْالالالل أن تُالالالقن يف داخالالالؾ أرض ؾًِالالالىغ ثالالالؿ إذا مل تًالالالع اإلًٕالالالٚن 

ؾًِىغ فَٔٔؿ ذيًٜ اهلل ظز وجؾ ويتُّـ مـ إحٔٚء ديْالف خيالرج ادًِؿ أرض 
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إػ خالالٚرج أرض ؾًِالالىغ ؿٚمالالٝ افالالدٕٔٚ ومل تًَالالد، ؾالالٚٔن مالالٚذا يَالالقل ادًالالِّقن 

هيالالالٚ أخىالالالر أن خيالالالرج مًالالالِؿ هيالالالٚب أن يف هالالالذه افٍتٔالالالٚ.. ؾتٔالالالٖ دّالالالد افٌالالالزاال، أ

ع يف ديْالالف أم أن يّتْالالع ادًالالِّقن ظالالـ زيالالٚرة ادًالالجد إؿلالال افالالذي ذ يالالٜجْٚ

جد»: ¢اهلل زيٚرتالالالالف ظالالالالذ فًالالالالٚن ٌٕٔالالالالف  ل إٓ إػ ثالالالالالث مًالالالاٚل يَالالالالقل:  شٓ تنالالالالد افرحالالالاٚل

ظجٔٛ تٖئد دوفٜ افٔٓقد، زيٚرة إؿل ؾٔٓٚ تٖئد.. ومـ افالذي يالزور إؿلال إٓ ماـل 

ؿ يًالالالتىٔع أن يالالالدخؾ إػ أرض  س ـالالؾ مًالالاِل يالالتُّـ أن يالالالدخؾ إػ أرض ؾًِالالالىغ وفالالأل

 .ؾًِىغ

جقا يف ثامٕٜٔ وأربًالغ وشالًٌٜ وشالتغ أهؾ ؾًِىغ افذيـ هٚجروا مْٓٚ وخر

ٓ يًالالالالالالالتىًٔقن أن أن يالالالالالالالدخِقا أرض ؾًِالالالالالالالىغ إٓ بٚحلهالالالالالالالقل ظالالالالالالالذ إذن مالالالالالالالـ 

افًالالِىٚت افٔٓقديالالٜ، إذًا: أيالالـ افتٖئالالد فِٔٓالالقد يف هالالذه افٍتٔالالٚ افتالالل إذا زار ادًالالِؿ 

 ؾٔٓٚ يُقن مٗيدًا فِٔٓقد. 

 اهلل ادًتًٚن.  افنٔخ:

 ( 00:  00: 57/   799) اهلدى والنور / 

 ( 00:  13: 00/   799) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

 مـ حديٞ ثقبٚن إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالالال٘ن مل يًٍِالالالقا ؾوالالالًقا شالالالٔقؾُؿ ظالالالـ  ،اشالالالتَّٔقا فَالالالريش مالالالٚ اشالالالتَٚمقا فُالالالؿ»

 .شؾٖبٔدوا خياءهؿ ،ظقاتَُؿ
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 .ؿٚل اإلمٚم:ؤًػ

 ثؿ َٕؾ ـالم اإلمٚم أمحد مَررا فف ؾَٚل:

: شالالالًّٝ أبالالالٚ ظٌالالالد اهلل ؿالالالٚل : إحٚديالالالٞ خالالالال ف  ؿالالالٚل حٌْالالالؾ»وؿالالالٚل اخلالالالالل : 

افًالّع وافىٚظالٜ »: وؿالٚل ، شوفقفًٌد جمالدع ،اشّع وأضع»:   ¢ؿٚل افٌْل  ،هذا

مالالالـ إحٚديالالالٞ  ¢ؾٚفالالالذي يالالالروى ظالالالـ افٌْالالالل  ،شيف ظنالالالك وينالالالك وأثالالالرة ظِٔالالالؽ

 .ش ومٚ أدري مٚ وجٓف؟ ،خال ف حديٞ ثقبٚن

احلالالديٞ ؟ ؾَالالٚل : ؿالالٚل : شالالٖفٝ أمحالالد ظالالـ هالالذا  ٖظالالـ مْٓالال»ثالالؿ ؿالالٚل اخلالالالل: 

شالالالٚمل بالالالـ أيب اجلًالالالد مل يِالالالؼ ثقبالالالٚن . وشالالالٖفتف ظالالالـ ظالالالع بالالالـ ظالالالٚبس  ،فالالالٔس يهالالال 

حيدث ظْف احلام:ي ظـ أيب ؾزارة ظـ أيب صٚف  مقػ أم هٕٚكء ظـ أم هٕٚكء 

 .شهق مُْر ،: مثؾ حديٞ ثقبٚن .. ؾَٚل : فٔس يه  ¢ؿٚفٝ : ؿٚل رشقل اهلل 

 .(4/147) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 ٌٔؼ.: افتىادَِل

 أيش؟ افنٔخ:

 : تىٌٔؼ إظالن افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.ادَِل

 اه. تىٌٔؼ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. افنٔخ:

 : اه تىٌَٔٓٚ.ادَِل

 تىٌٔؼ ... جزئل مٚ ـع، يًْل ضٌَقا افؼيًٜ اإلشالمٜٔ يف... مداخِٜ:

 يٚ مجٚظٜ مٚ ٕريد أن ٕدور ـام يَٚل يف حَِٜ مٍرؽٜ. افنٔخ:

 فًِٗال يٚ صٔخ.: ٓ، هذه مَدمٜ ادَِل

 خر إن صٚء اهلل، تٍوؾ. افنٔخ:

: ؾالالٚفتىٌٔؼ اجلزئالالل افالالالذي ضٌَالالقه بٚفًْالالٌٜ فْالالٚ ٕحالالالـ، ًِٕالالؿ إٔالالف هالالذا مالالالٚ ادَِالالل

حؼ، حتك افتىٌٔؼ اجلزئالل مالثالً يف احلجالٚب ضٌَالقا فالٔس ذظالل حجالٚب فالٔس 

 ذظل.

 ًٕؿ. افنٔخ:
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 : إٕام حجٚب ميٓر حجٚب وفٔس ؾٔف أي مـ افهٍٚت افؼظٜٔ افتلادَِل

 يف افُتٚب وافًْٜ.

 ضٔٛ. افنٔخ:

: ؾزوالالقا يف افٌْالالٚء ويف أصالالٔٚء أخالالرى ـثالالرة مالالـ افتىٌَٔالالٚت اجلزئٔالالٜ ادَِالالل

ؾالال٘ذا خرجْالالٚ أو إذا ـالالٚن يف إخالالقان مَتًْالالغ هبالالذا اخلالالروج بحُالالؿ إٔالالف هالالذه افدوفالالٜ 

يًْالالالل إظالالالالن وفالالالٔس رء اخالالالر، يًْالالالل ؿالالالد يُالالالقن تَالالالرب إػ إيالالالران ... ـالالالذا، أو 

هالالٚئؾ جٓٚديالالٜ مقجالالقدة داخالالؾ تتقؿالالػ يف أراء مالالثالً إظالالالن فُالالذا وـالالذا، ؾٍالالل ؾ

روج، ؾٓالؾ افنالٔخ يالديْٚ ؾُالرة أوشالع يف اخلالبغ مثالً اراء افنٔخ يف مًالٖفٜ ظالدم 

 هذا ادجٚل.

ٓ هالالف ٓ أوشالالع امالالٚ شالالٌؼ يالالٚ أخالالل بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ. اؾالالسض أن هالالٗٓء  افنالالٔخ:

ًٍالالف احلُالالٚم ـٍالالٚر، مالالٚذا تًٍالالؾ؟ شالالٌؼ اجلالالقاب، يٌٌْالالل ـنالالًٛ مًالالِؿ أن هئالالئ ٕ

فٔتالالالالالقػ احلُالالالالالؿ بٚإلشالالالالالالم، أمالالالالالٚ اخلالالالالالروج ظالالالالالذ هالالالالالٗٓء ؾًالالالالالًٔقد بٚفيالالالالالر ظالالالالالذ 

ادًِّغ إًٍٔٓؿ ـام هق واؿع ومنٚهد يف ـثر مـ بالد اإلشالالم، ؾِالامذا إٔالٝ 

يًْالالل تيالالب بًالالض إمثِالالٜ وتَالالقل: طالالٚهرًا يًْالالل يَقفالالقن بٚحلجالالٚب فُالالـ فالالٔس 

أتالٚتقرك بزمٕٚالف هق احلجٚب افؼظل، اؾسض أ ؿ ؾًِقا ـام ؾًالؾ ٓ شالّ  اهلل 

حٔالالٞ أظِالالـ بٖٕالالف اإلشالالالم ٓ يهالالِ  فتىٌَٔالالف يف هالالذا افزمالالٚن، مالالٚذا يًٍالالؾ افنالالًٛ 

 خيرج؟

 ادَِل: خيرج.

 وفق ـٚن ؽر مًتىٔع، وفق ـٚن مل يتخذ افًدة. افنٔخ:
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 ادَِل: امـ اشتىٚع، امـ يًتىٔع إٔف خيرج يًْل مـ افنًٛ.

ًالتىٔع واختالذ أشالٌٚب إه، هْٚ بَك افٌحٞ ؾّٔـ يًالتىٔع، ؾّالـ ـالٚن ي افنٔخ:

آشتىٚظٜ ادًْقيٜ وادٚديٜ هذا هق واجٌف، فُـ إٔٝ دٚ تَالقل: ؾالّٔـ، أطْالؽ 

مل تًالالتقظٛ ادقوالالقع جٔالالدًا، فالالٔس ؾَالالط يف بِالالد ؽالالر بِالالدك، بالالؾ وٓ يف بِالالدك، 

هالالؾ هْالالٚك مًالالِّقن ظالالذ ظَٔالالدة واحالالدة وظالالذ تربٔالالٜ واحالالدة ـالالٖ ؿ جًالالد واحالالد 

 جقد افٔقم؟ ـٔػ إذًا تَقل يقجد؟خيرجقن ظذ احلٚـؿ افُٚؾر، تًتَد هذا مق

هالالالذا صالالالٔخْٚ بُٔالالالقن مهالالالٚ خمىىالالالغ بًالالالدمٚ خيرجالالالقا ظالالالذ احلالالالٚـؿ  مداخِالالالٜ:

 ويْتٓقا مْف خيىىقا يف بًوٓؿ افًٌض.

 اهلل ادًتًٚن. افنٔخ:

 إذا وجدت هذه افىٚئٍٜ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ادَِالالل: إذا وجالالدت هالالذه افىٚئٍالالٜ يف زمالالـ مالالـ إزمالالٚن ؾٓالالؾ خيرجالالقا ظالالذ

 احلٚـؿ وإن ـٚن ـٍره ـٍر دون ـٍر.

ًٚ، تُرار ظذ افْيٚم  افنٔخ: إٔٝ اهلل هيديؽ اهلل هيديؽ وهيديْٚ مًُؿ مجًٔ

افًًالُري مُالٚن رايال ، هالالذه إشالئِٜ ـِٓالٚ شالٌؼ اجلالالقاب ظْٓالٚ يالٚ أخالل، إذا ـالالٚن 

 هْٚك ـٍر بقاح وجٛ اخلروج ظْد آشتىٚظٜ، أؾّْٓٚ هذه افَْىٜ؟

ًٚ مالالـ بالالدٕٚ ُّٕالالؾ هالالذه بالال مداخِالالٜ: ًٚ ؿالالدري س يالالٚ صالالٔخ. أفالالٔس افتُّالالغ أمالالرًا ـقٕٔالال

 اهلل ظز وجؾ؟
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 شٌحٕٚف وتًٚػ، أفٔس افتُّغ ف رض؟ افنٔخ:

 ادَِل: أي افتُّغ ف رض.

 إيف. افنٔخ:

ًٚ بٚفًٌْٜ فًِِّؿ. ًٚ ذظٔ  ادَِل: ؿدري

 إيف. افنٔخ:

ـ ادَِل: أريد أن أصؾ إػ مٚذا؟ إػ أن ادًِّغ إذا وصِقا إػ مرحِٜ م

 افهالح وآشتَٚمٜ ؾ٘ن افتُّغ تَِٚئل حيهؾ مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ.

 ٓ بد، شْٜ اهلل يف خَِف. افنٔخ:

 ادَِل: شْٜ اهلل يف خَِف.

 مًِقم. افنٔخ:

 ادَِل: ًٕؿ.

 احلديٞ افذي يف مًتدرك احلٚـؿ. افنٔخ:

 ادَِل: ًٕؿ ...

ف إٓ اهلل ٓ إفالالف احلالالديٞ افالالذي يف مًالالتدرك احلالالٚـؿ افالالذي يَالالقل ٓ إفالال افنالالٔخ:

الال بَ »إٓ اهلل.  وادجالالد وافتُّالالغ يف إرض، ومالالـ  وافًالالْٚء هالالذه إمالالٜ بٚفرؾًالالٜ ؼ 

 .شظّؾ مْٓؿ ظّالً فِدٕٔٚ ؾِٔس فف يف أخرة مـ ٕهٔٛ

 ادَِل: اهلل أـز، اهلل أـز.
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هذه بنٚرة صدرت مـ افرشقل ظِٔالف افًالالم. فُالـ  شبؼ هذه إمٜ» افنٔخ:

ض إخقإْالالٚ احلالالٚضيـ إمالالٜ يف فٌالالٜ افؼالالع تًَْالالؿ إػ دالالـ هالالل؟ ـالالام يًِالالؿ بًالال

ؿًّغ: أمٜ افدظقة، وأمٜ اإلجٚبٜ، إمٜ تًَْالؿ إػ ؿًالّغ يف فٌالٜ افؼالع: أمالٜ 

افالالالالالدظقة، وأمالالالالالٜ اإلجٚبالالالالالٜ، أمالالالالالٜ افالالالالالدظقة: افًالالالالالٚمل ـِالالالالالف، مالالالالالدظقون إػ أن يتخالالالالالذوا 

 ،ًٚ َْ ﴿اإلشالم ديْ ـْ ُي اَِل الِم ِديْاًلٚ َؾ ْرَ اإِلشاْل ـْ َيٌْتاَلِغ ؽاَل ـَ َوماَل
َرِة ماِل َق يِف أخاِل ٌاَلَؾ ِمْاْلُف َوهاُل

ـَ  ي ، أمالالٜ افالالدظقة هالالؿ افالالذيـ اشالالتجٚبقا هلل وفِرشالالقل دالالٚ [16]آ: عمةةران:﴾اخْلاَلالِٚهِ

 دظٚهؿ.

 أمٜ اإلجٚبٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 أمٜ اإلجٚبٜ مداخِٜ:

 ادَِل: أمٜ اإلجٚبٜ.

خ: ًٚ، أي أ الالالؿ افنالالأل  أمالالالٜ اإلجٚبالالالٜ ًٕالالالؿ، أمالالالٜ افالالالدظقة هالالالؿ أهالالالؾ إرض مجًٔالالال

ًٚ، أمالالالالالٚ أمالالالالٜ اإلجٚبالالالالٜ ؾٓالالالالالؿ افالالالالذيـ اشالالالالالتجٚبقا هلل  مالالالالدظقون إػ تٌْالالالالل اإلشالالالالالالم ديْالالالال

وفِرشالالقل، هْالالٚ ٓ بالالد أن َٕالالػ ؿِالالٔالً، أمالالٜ افالالدظقة هالالل افتالالل أريالالدت يف مثالالؾ ؿقفالالف 

مٚ مـ رجؾ مـ هذه إمٜ مـ هيقدي أو ٕكا:ي يًّع يب ثالؿ ٓ »ظِٔف افًالم: 

ٚفرشقل ظِٔف افًالم ومل يٗمـ هذه أمٜ افدظقة، شّع ب شيٗمـ يب إٓ دخؾ افْٚر

بف، وهْٚ ٓ بد مـ فٍٝ افْير، شّع بف ظِٔف افًالم ظذ مٚ ـالٚن ظِٔالف مالـ ظَٔالدة 

الالذ ﴿افتقحٔالالد وإخالالالق افتالالل أثْالالك اهلل ظالالز وجالالؾ هبالالٚ ظِٔالالف حالالغ ؿالالٚل:  ًَ الالَؽ َف  ٕ َوإِ

الالٍؼ َظياِلالٔؿٍ  ُِ ، أريالالد مالالـ هالالذا أمالالريـ اثْالالغ: إمالالر إول: إٔالالف عالالٛ ظالالذ [1]القلةة::﴾ُخ
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ًٚ، فُالالل يَِْالالقا وصالالٍف إػ أمالالٜ افالالدظ ًٚ أن يٍّٓالالقا رشالالقل اهلل حَالال ٚة اإلشالالالمٔغ حَالال

ًٚ دالالٚ ـالالٚن ظِٔالالف افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم  ٕن هالالذه افالالدظقة افتالالل تَْالالؾ  افالالدظقة مىٚبَالال

ًٚ ٕن يتٌَِقهالالٚ  ٕٕالالف ؾىالالرة اهلل افتالالل  إػ افٍُالالٚر ظالالذ افقجالالف افهالالحٔ  تُالالقن شالالٌٌ

ؿالد خرجالٝ ظالذ افقصالػ ادىالٚبؼ ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ، أمٚ إذا ـٕٚٝ افدظقة هالذه 

افهالالحٔ  دالالٚ ـٕٚالالٝ ظِٔالالف يف ظٓالالد افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؾالالٔام يتًِالالؼ بدظقتالالف، أو 

َِٕٝ أوصالٚ ف افرشالقل ظِٔالف افًالالم ظالذ خالال ف مالٚ ـالٚن واؿًالف ظِٔالف ـالٚن ذفالؽ 

، فْيالالب فُالالؿ مالالثالً إذا ؿٔالالؾ ¢تٍْالالرًا ٕمالالٜ افالالدظقة ظالالـ اإليالالامن بالالٚهلل وبرشالالقفف 

يـ حيُّقن ظَققؿ ادٚديٜ، إذا ؿدم إفٔٓؿ افرشقل فِْٚس إجٕٚٛ افٍُٚر افذ

ًٚ فالالف ظِٔالالف افًالالالم ٓ مالالـ حٔالالٞ هالالق بؼالال  ًٚ مىٚبَالال ظِٔالالف افًالالالم بقصالالػ فالالٔس وصالالٍ

الالال ﴿بحُالالالؿ ؿقفالالالف تًالالالٚػ:  ٚ َبَؼٌ الالال َٕ اَم َأ الالال  ٕ ْؾ إِ ، وٓ هالالالق وصالالالػ مىالالالٚبؼ [116]الكهةةةف:﴾ُؿالالال

ًٚ مهالالىٍك، إذا َٕالالؾ وصالالػ افرشالالقل بهالالٍٜ ٓ يىالالٚبؼ ٓ  فقصالالػ ـقٕالالف رشالالقًٓ ٌٕٔالال

ٍتف افٌؼالالاليٜ وٓ صالالالٍتف افٌْقيالالالٜ ـالالالٚن ذفالالالؽ مٍْالالالرًا فٍُِالالالٚر ظالالالـ اإليالالالامن بالالالف ظِٔالالالف صالالال

ن افرشالالقل إافهالالالة وافًالالالم، وٕتٔجالالٜ ذفالالؽ افٍُالالر بالالٚهلل ظالالز وجالالؾ، إذا ؿٔالالؾ مالالثالً 

أول خِالالؼ اهلل، وهالالذه ًٕالالًّٓٚ مالالـ ـثالالر مالالـ افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ، مالالش مًَالالقل  ¢

ًٚ، وٓ وارد يف ـتٚب وٓ يف شْٜ ر ؾًُٔقن هذا  ¢شقل اهلل هذا افُالم مْىَٔ

افقصػ افذي يَْؾ إػ افٍُٚر حجر ظثرة يف ضريؼ إيام ؿ، وظذ ذفؽ ؾَس 

ـثرًا مـ إوصٚ ف افتل ًًّٕٓٚ يف بًالض بالالد اإلشالالم، مالثالً: رشالقل اهلل ـالٚن 

ٕقرًا، وـٚن مثالً فٔس فف طؾ إذا شٚر حتٝ افنّس، وإٔف ـٚن ٓ يَىالع افًالٔػ  

ثالالٚل هالالذه اخلراؾالالٚت افُثالالرة وافُثالالرة جالالدًا  فالالذفؽ ٕٕالالف ٕالالقر فالالٔس مالالٚدة، ومالالـ أم

مالالٚ مالالـ رجالالؾ مالالـ هالالذه إمالالٜ مالالـ »أردت أن أفٍالالٝ افْيالالر إػ ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 
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ًٚ  شهيالالقدي أو ٕكالالا:ي يًالالّع يب  ًٚ وصالالٍ ًٚ ذظٔالال أي ظالالذ مالالٚ ـالالٚن هالالق ظِٔالالف وصالالٍ

ًٚ، يَقفالالالقن مالالثالً: افرشالالقل دالالالٚ وفدتالالف أمالالالف مالالٚ وفدتالالف ـالالالام تِالالد افًْالالالٚء  ًٚ ضًٌٔٔالال بؼالالي

ٕبْالالٚء وإٕالالام خالالرج مالالـ هعالالٚ، أيالالش هالالذا؟ تَالالديس فِرشالالقل مالالـ أن خيالالرج مالالـ ا

ٍؼ َظياِلٔؿٍ ﴿ذفؽ ادخرج، يٚ مجٚظٜ ـٍك أن اهلل ؿالٚل:  اُِل اًَلذ ُخ ٕ الَؽ َف ، [1]القلة::﴾َوإِ

ؾ٘ذا َٕؾ اإلشالم ظذ شجٔتف وظذ ضًٌٔتف افتل إٔزقٚ اهلل ظز وجؾ، ومـ ذفؽ 

ًٚ جالالدًا يف أن إٔالف ظِٔالالف افًالالالم بؼالال مهالالىٍك ظْالالد اهلل ظالالز و ًٚ ؿقيالال جالالؾ ـالالٚن هالالذا شالالٌٌ

ًٚ، ؾٖريالد أن أصالؾ أن إػ أمالٜ اإلجٚبالٜ، مالـ هالل  يدخؾ افْٚس يف ديـ اهلل أؾقاجال

أمالالالٜ اإلجٚبالالالٜ؟ هالالالل افتالالالل تَتكالالال ؾَالالالط ظالالالذ أن تَالالالقل: ٓ إفالالالف إٓ اهلل، ثالالالؿ ٓ تٍٓالالالؿ 

ًٚ يف جًِالالٜ شالالٚبَٜ، وفالالئـ ؾّٓالالٝ ؾالالال تَالالقم  مًْالالك هالالذا افُِّالالٜ ـالالام ذحْٚهالالٚ ؿريٌالال

وبَّتوالالٔٚعٚ، مالالٚ تُالالقن هالالذه هالالل، ؿالالد تُالالقن إمالالٜ مالالـ جٕٚالالٛ، فُالالـ  بِقازمٓالالٚ

بؼال هالذه إمالٜ »فًٔٝ هل افتل ظْٚهٚ افرشقل، وهْٚ افنٚهد مـ افُالم بَقفف: 

ْٚء وادجالالد وافتُّالالغ يف إرض، ومالالـ ظّالالؾ مالالْٓؿ ظّالالالً فِالالدٕٔٚ ًالالبٚفرؾًالالٜ واف

وتنالالٚد، ، ٕحالالـ ٕالالرى افٔالالقم مالالثالً مًالالٚجد ترؾالالع، شؾِالالٔس فالالف يف أخالالرة مالالـ ٕهالالٔٛ

فُالالـ أوًٓ افٌٚفالالٛ ظالالذ هالالذه إمالالقال أ الالٚ ؽالالر ٕئٍالالٜ، ؽالالر، مالالٚ هالالل مالالـ مًُالالٛ 

ضٔٛ، ثؿ فق ـٚن مـ مًُٛ ضٔٛ، ؾٓل ٓ تَقم ظذ تَقى مـ اهلل  ٕ ٚ تٌْك 

، إذًا إخقإْالالالالٚ إتٌٓالالالالقا ٓ يُّالالالالـ أن ُٕالالالالقن أمالالالالٜ ¢ظالالالالذ خالالالالال ف شالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

بالام أمرٕالٚ اهلل ظالز وجالؾ ورشالقفف  اإلجٚبٜ فُٔقن فْٚ افًز يف إرض إٓ إذا ظِّْٚ

مـ افَٔٚم بٚفٍرائض، وإٓتٓٚء ظالـ ادحرمالٚت يقمئالٍذ يالقم يًالتجٔٛ ادًالِّقن 

 هلل وفِرشقل، ؾٔقمئٍذ يٍرح ادٗمْقن بْك اهلل.

 ادَِل: َٕىٜ َٕىٜ مّٜٓ يٚ صٔخ.
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 تٍوؾ. افنٔخ:

ُُ ﴿ادَِالالالالالل: وهالالالالالل يف ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ:  ْْ ـَ اَمْاُلالالالالقا ِمالالالالال ِذي الالالالال َد اهلل ُ اف  الالالالالقا َوَظالالالالال ُِ ِّ ْؿ َوَظ

ـ   َْ ُ ال َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ ٌِِْ ـْ ؿاَل
ـَ ماِل ِذي َػ اف ال َِ تَْخ اَم اشاْل اَـل ؿ يِف إَْرِض  ُٓ  ْ ٍَ

تَْخِِ اًْل ٚحِلَِٚت َفَٔ افه 

َٙ َقُؿْ  ِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ ، مٚ هق يُّْٓؿ، فٔس افتُّغ فذوات [66]النور:﴾َقُْؿ ِديَْ

 هٚه.

 صحٔ ، أيقه. افنٔخ:

ذِ ﴿ادَِالالالالالل:  الالالالال ُؿ اف  ُٓ ْؿ َأمْ ِديالالالالالَْ ِٓ ْقؾِ ِد َخالالالالال الالالالال ًْ ـْ َب
ْؿ ِمالالالالال ُٓ َفْ  ٌَُٔالالالالالد  الالالالال َقاُلالالالالْؿ َوَف َٙ  ْاًلالالالالٚي اْرَت

قَن يِب َصْٔئًٚ ـُ ِْل ٓ ُيْؼِ َٕ ٌُُدو ًْ  .[66]النور:﴾َي

 ؾ٘ذًا عٛ أن ٍٕٓؿ افديـ افذي ارتوٚه. افنٔخ:

 ادَِل: افذي ارتوٚه، 

 ًٕؿ. افنٔخ:

ْ الال ﴿ادَِالالل: ذط... يف أيالالٜ إخالالرى   ُ ـَ إِْن َم ِذي الال ُٚمقا اف  ُٚهْؿ يِف إَْرِض َأَؿالال

 ُٜ ِر َوهللِ ِ َظِٚؿٌَالالالالالالال الالالالالالال َُ ـِ ادُْْْ ُرو ِف َوَ اَلالالالالالالْقا َظالالالالالالال ًْ ُروا باِلالالالالالالٚدَْ َٚة َوَأَمالالالالالالال الالالالالالال ـَ ُقا افز  الَة َواَتالالالالالالال الالالالالالال افه 

 .[11]الحج:﴾إُُمقرِ 

 ًٕؿ، اهلل أـز. افنٔخ:

 ادَِل: هؾ افتُّغ وشِٜٔ أم ؽٚيٜ؟ ـام تٍوِتؿ يقم إمس.

 ٓ. افنٔخ:

 ذا ٓ تىٌَقن اإلشالم يف حَُؿ إٔتؿ؟ادَِل: دٚ
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 هق ـذفؽ. افنٔخ:

 ادَِل: مل ٓ حتُّقن ذع اهلل يف حٔٚتُؿ إٔتؿ؟

 اهلل أـز، ًٕؿ. افنٔخ:

 ادَِل: إذا افتُّغ هق وشِٜٔ إػ تىٌٔؼ حُؿ اهلل ظز وجؾ.

 هق هُذا، ضٔٛ يٚ أشتٚذ حًٌل أن إذا شّحتؿ. افنٔخ:

 ادَِل: بٚرك اهلل ؾٔؽ.

 ( 00:  35:  55/ 752ى والنور/) اهلد 

 ( 00:  37:  17/ 752) اهلدى والنور/

 ( 00:  37:  45/ 752) اهلدى والنور/

 (     00:  39:  00/ 752) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘

إذًا: افٔالالالقم إذا ـالالالٚن هْالالالٚك مجٚظالالالٚت يف خمتِالالالػ افالالالٌالد اإلشالالالالمٜٔ ؿالالالد تِتَالالالل 

ٟ، وفُالالالْٓؿ ٓ يًالالالتىًٔقن مجٚظالالالٜ مالالالع مجٚظالالالٜ يف افًَٔالالالدة، ويف افٍُالالالر وادالالالْٓ

افَِٚء وآفتَٚء بًالٌٛ هالذه إحُالٚم افتالل امُالـ أن ًٕالّٔٓٚ بالام ينالٌف إحُالٚم 

افًرؾٜٔ، افٔقم ٓ تًتىٔع إٔٝ أهيٚ ادًالِؿ افالذي تًالٔش هْالٚ يف ظالامن أن تالدخؾ 

ًٚ إػ مُالالالٜ إػ بٔالالالٝ اهلل احلالالالرام إٓ ـالالالام تالالالدخؾ إػ بِالالالد ـالالالٚؾر  متالالالك صالالالئٝ جْقبالالال

ك أشٓؾ مالـ دخقفالؽ هْالٚ يف اجلْالقب إػ بٔالٝ اهلل مؼك، بؾ ربام دخقفؽ هْٚ
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احلالالالالالرام ؾوالالالالالالً ظالالالالالـ افنالالالالالامل أن تالالالالالدخؾ يف شالالالالالقريٚ دالالالالالٚذا؟ ٕن هالالالالالذه إحُالالالالالٚم 

 احلٚـّٜ وافًٚئدة وادًٔىرة مل تَٚم ظذ ذيًٜ اهلل ظز وجؾ.

واحالالالدة وادالالالْٟٓ  ةؾَالالالد يُالالالقن هْالالالٚك مجٚظالالالٚت متٍرؿالالالٜ هْالالالٚ وهْالالالٚك، وافٍُالالالر

ـالالؾ مالالْٓؿ يف حالالدود اشالالتىٚظتف، ويربالالقن واحالالد وافًَٔالالدة واحالالدة، ؾٓالالؿ يهالالٍقن 

ًٚ إًٍٔالالٓؿ وذوهيالالالؿ ظالالذ رء مالالـ ذفالالالؽ، فُالالـ مل تقجالالد هالالالذه افىٚئٍالالٜ افتالالالل  أيوالال

ةٍ ﴿تالالتُّـ مالالـ حتَٔالالؼ:  ق  ـْ ُؿالال
ُتْؿ ِمالال ًْ تََى ٚ اْشالال وا َقاُلالْؿ َمالال د  هالالذا أمالالر  [56]األنفةةا::﴾َوَأِظالال

 واو  ٓ حيتٚج إػ جدل.

ٓؿ، ٓ ٕالالداهْٓؿ ٓ فالالذفؽ ًٕتالالز اخلالالروج ظالالذ هالالٗٓء احلُالالٚم وٕحالالـ ٓ ٕالالزـٔ

َٕالالالقل: ٓ عالالالقز فًِّالالالِّغ أن خيرجالالالقا ظِالالالٔٓؿ  ٕ الالالؿ ٓ يًالالالتحَقن اخلالالالروج، 

وٕ ؿ حيُّقن بام إٔزل اهلل ؾال يًتحَقن اخلروج مٚ َٕالقل هالذا، مالع إشالػ 

افَالالالالالقإغ هالالالالالل احلٚـّالالالالالٜ، فُالالالالالـ ٍٕالالالالالرق بالالالالالغ حالالالالالٚـؿ وحالالالالالٚـؿ، بالالالالالغ حالالالالالٚـؿ حيُالالالالالؿ 

ذ ؿٔالٚمٓؿ بنالًٚئر اهلل يف بٚفَٕٚقن، وفُـ يهع ويهقم، ويًٚظد ادًِّغ ظال

 بْٚء ادًٚجد ومٚ صٚبف ذفؽ.

وبالالغ حالالٚـؿ اخالالر يّْالالع ادًالالِّغ أن يهالالقمقا صالالٓر رموالالٚن، يّْالالع ادًالالِّغ 

ًٚ يًْل: ؾرق بغ حٚـؿ وحٚـؿ.  مـ أن يوحقا بّْٚشٌٜ افًٔد اؿتهٚدي

فُـ افنٚهد ٕحـ َٕقل: ٓ عقز اخلروج ظالذ هالٗٓء احلُالٚم بٌالض افْيالر 

ًٚ،  أوًٓ ظالالـ تٍالالٚوعؿ ـالالام ذـرٕالالٚ، وإٕالالام ٕٕالالف هالالذا اخلالالروج فالالٔس أن زمٕٚالالف ذظالال

وا﴿وٕٕف عٛ أن حيََقا ادًْك ادَهقد مـ ؿقفف تًٚػ:   [56]األنفا::﴾َوَأِظد 

أي: أظالالالدوا إًٍٔالالالُؿ ـالالالام ؿالالالٚل أحالالالد احلُالالالامء ادًالالالٚسيـ افٔالالالقم: أؿّٔالالالقا دوفالالالٜ 
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 اإلشالم يف ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ يف أروُؿ.

 دون ـثرًا مـ هٗٓء افذيـ يهٔحقن وافدشتقر  هذه حُّٜ متْٚهٜٔ جدًا،

إشالالالالالالمْٚ، ٓ ئَّالالالالالقن إشالالالالالالمٓؿ يف ظَالالالالالر دارهالالالالالؿ يف بٔالالالالالقعؿ حٔالالالالالٞ ٓ يتالالالالالدخؾ 

 افَٕٚقن يف مًْٓؿ مـ إؿٚمٜ حُؿ اإلشالم.

مـ جٜٓ ٓ يًٍِقن مٚ يًتىًٔقن، ومالـ جٓالٜ يىٌِالقن مالٚ ٓ يًالتىًٔقن، ؾٓالذا 

، ومحٚؿٜ، وإمٚ أ الؿ يًرؾالقن ـِف يدل ظذ أحد صٔئغ: إمٚ ظذ جٓؾ بٚإلشالم

 ويْحرؾقن.

أطالالالـ هالالالذا ادَالالالدار يٍُالالالل فٌٔالالالٚن أن مثالالالؾ هالالالذا اخلالالالروج ٓ عالالالقز ؿٌالالالؾ إظالالالداد 

إظالالداد افًالالدة ادًْقيالالٜ ؿٌالالؾ ـالالؾ رء، ـالالام ؾًالالؾ رشالالقل اهلل وصالالدق اهلل إذ  ،افًالالدة

ق﴿يَالالقل:  َٚن َيْرُجالال الال ـَ ـْ  ٌٜ دَِالال َْ الال ًَ َقٌة َح قِل اهلل ِ ُأْشالال ْؿ يِف َرُشالال الال ُُ َٚن َف الال ـَ ْد  الال ََ اهلل َ َواْفَٔالالْقَم  َف

 .[31]األحزاب:﴾أِخرَ 

وؿٌالالالؾ أن أ الالالل اجلالالالقاب ظالالالـ ذاك افًالالالٗال ٓبالالالد أن أجٔالالالٛ ظالالالـ شالالالٗال والالالٌىف 

ًٚ حٔالالٞ َٕالالؾ ظالالـ أحالالالد  أحالالدهؿ بٚفٌحالالٞ افًالالٚبؼ افالالذي شالالًّتؿ أن  ٚمالالالف ٓحَالال

احلالالالٚضيـ يف  الالالٚم أو يف اجلًِالالالٜ افًالالالٚبَٜ إٔالالالف ؿالالالٚل: ومالالالٚذا ًٍٕالالالؾ بَقفالالالف ظِٔالالالف 

مُْالالالرًا ؾٌِٔالالالره بٔالالالده، ؾالالال٘ن مل يًالالالتىع ؾًٌِالالالٕٚف، ؾالالال٘ن مل  مالالالـ رأى مالالالُْؿ»افًالالالالم: 

 .شيًتىع ؾٌٌَِف، وذفؽ أوًػ اإليامن

هالذا آشالتدٓل أو هالذه افنالٌٜٓ، إن مل َٕالؾ آشالتدٓل، يالدفْٚ ظالذ  اجلقاب:

، يًْالل: مالٚ اً إٔف هٗٓء افذيـ يَِقن بًٍٖٕٓؿ يف افتُِٜٓ مٚ ظرؾقا اإلشالالم طالٚهر

ًٚ م  هٍك، شٌحٚن اهلل، وبودهٚ تتٌغ إصٔٚء.ؾّٓقا اإلشالم ؾٓاًم صحٔح
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هْالالٚك ظِالالامء قالالؿ وز الالؿ مالالـ اخلِالالػ، وٓ أؿالالقل مالالـ افًالالِػ ؾنالالوا احلالالديٞ 

َٕٔض اشتدٓل هٗٓء هبالذا احلالديٞ والدان ٓ عتًّالٚن، واحلالؼ بٔالْٓام، ـٔالػ 

 ذفؽ؟

دالالالالـ   شؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده»أوفئالالالالؽ افالالالالًٌض مالالالالـ افًِالالالالامء ؿالالالالٚفقا: مًْالالالالك احلالالالالديٞ: 

مالـ رأى مالالُْؿ  شمالـ رأى مالالُْؿ مُْالرًا ؾٌِٔالره بٔالالده»، اخلىالٚب؟ ؿالٚفقا: فِحُالالٚم

أهيالالٚ  شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالرًا ؾٌِٔالالره بٔالالده، ؾالال٘ن مل يًالالتىع ؾًٌِالالٕٚف»أهيالالٚ احلُالالٚم، 

افًِالالامء، ومالالـ مل يًالالتىع ؾٌٌَِالالف أي: مالالـ ظٚمالالٜ افْالالٚس، هالالذا تًٍالالر فِحالالديٞ هالالق 

بًالض  افتًىٔؾ مثؾ تِؽ إمثِٜ افتل ؿالدمْٚهٚ هْالٚك يف اجلًِالٜ افًالٚبَٜ مالٚ ؾًالؾ

ًٚ حٔالالٞ ؾنالالوا افْهالالقص بتًٍالالرهٚ افالالذي ٓ  افىقائالالػ اإلشالالالمٜٔ ؿالالدياًم وحالالديث

ًٚ، هالالذا افتٍهالالٔؾ بٚضالالؾ  ُٕٕالالؿ تنالالًرون مًالالل اخلىالالٚب  يالالدل ظِٔٓالالٚ فٌالالٜ وٓ ذظالال

ٌٜ ﴿ـٚٔيالالٜ:   شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالراً »ف مالالٜ:  الال ْؿ ُأم  ُُ ْْ ـْ ِمالال ُُ تَ  [161]آ: عمةةران:﴾َوْفالال

ْدظُ ﴿مالالُْؿ مًؼالال إمالالٜ أمالالٜ،  ٌٜ َيالال الال ْقَن ُأم  الال َٓ ُرو ِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن باِلالٚدَْ قَن إَِػ اخْلاَلالْرِ َوَيالال

ـِ  رِ  َظ َُ  .[161]آ: عمران:﴾ادُْْْ

ًٚ ودُالالقمغ   شمالالـ رأى مالُْؿ»ـالذفؽ ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم:  مًؼالال إمالالٜ حُٚمالال

مالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالرًا ؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده، ؾالالالال٘ن مل »ظِالالالالامء وضالالالالالب ظِالالالالؿ وؽالالالالرهؿ، 

ٌف وذفؽ أوالًػ اإليالامن، وفالٔس وراء ذفالؽ يًتىع ؾًٌِٕٚف، ؾ٘ن مل يًتىع ؾٌَِ

هذا تًٍر وهق ـام ترون بٚضؾ، يَٚبِف ٕٚس اخرون ومـ   شمثَٚل ذرة مـ إيامن

أوفئالالؽ هالالٗٓء افالالذيـ خيرجالالقن ظالالذ احلُالالٚم ويَالالٚبِق ؿ ؿٌالالؾ آشالالتًداد افالالذي 

ًٚ يَقفالالالالقن: مالالالالٚذا ًٍٕالالالالؾ بحالالالالديٞ:  أي:  شمالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالراً »أذت إفٔالالالالف إٍالالالال

  مٚ إٔزل اهلل، ؾ٘ذًا: عٛ مٚذا؟ أن َٕٚومٓؿ.احلُٚم حيُّقن بٌر
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ٕحالالالـ َٕالالالقل: يَالالالقل افًِالالالامء: ٓ أؿالالالقل بْالالالًٚء ظالالالذ حالالالديٞ، وفُْالالالل أذـالالالر بٖٕالالالف 

مالـ »حديٞ ؤًػ، فُـ ـام أؿقل يف ـثر مـ إحٚديٞ مًْالٚه صالحٔ  ؿالٚل: 

حالالديٞ يًْالالٛ إػ افرشالالقل ويالالذـر يف   شـالالٚن امالالرًا بالالٚدًرو ف ؾِٔالالٖمر بالالٚدًرو ف

ظِالقم افالديـ فٌِالزاال، فُالـ ادخالرج احلالٚؾظ افًراؿالل بالغ  بًض افُتٛ ـ٘حٔالٚء

 إٔف حديٞ ؤًػ.

فُْْالالالٚ َٕالالالقل مًْالالالٚه صالالالحٔ ، دالالالٚذا؟ ٕن هْالالالٚك ؿقاظالالالد إشالالالالمٜٔ ذظٔالالالٜ مّٓالالالٜ 

جدًا عٛ ظذ ـؾ مًالِؿ ضٚفالٛ ظِالؿ ؾوالالً ظالـ ظالٚمل أن يُالقن ظالذ ظِالؿ هبالٚ، 

وأن يتالالالالالالذـر أيالالالالالالٜ ؿٚظالالالالالالدة يوالالالالالالًٓٚ افًِالالالالالالامء يُقٕالالالالالالقن ؿالالالالالالد أخالالالالالالذوهٚ مالالالالالالـ خمتِالالالالالالػ 

 فْهقص، وفٔس مـ ٕص واحد.ا

هذا إخذ ٓ حيًْف ـؾ ضٚفالٛ ظِالؿ، بالؾ ؿالد ٓ حيًالْف ـثالر مالـ أهالؾ افًِالؿ، 

ؾًالالالالذ ـالالالالؾ ظالالالالٚمل ؾوالالالالالً ظالالالالـ ضٚفالالالالٛ ظِالالالالؿ أن يًالالالالتٍٔد مالالالالـ جٓالالالالقد افًِالالالالامء افالالالالذيـ 

 شٌَقه.

مـ ـٚن امرًا بٚدًرو ف ؾِٖٔمر »مـ هذه افَقاظد مٚ ذـرت يف هذا احلديٞ: 

 .شبٚدًرو ف

دالالٚ ٕكالاله اهلل ظالالذ  ¢دل ظالالذ هالالذه افَٚظالالدة رشالالقل اهلل ؾالالٚٔن: مثالالٚل امالالٚ يالال

ًٚ، وأدى افًّالرة ودخالالؾ جالق ف افًٌُالٜ وصالالذ هلل  ـٍالٚر ؿالريش، ودخالؾ مُالالٜ ؾٚحتال

رـًتالالغ، ؾِالالام خالالرج أرادت زوجتالالف ظٚئنالالٜ رِض اهلل تًالالٚػ ظْٓالالٚ أن تًٍالالؾ ؾًالالؾ 

أي: أن تدخؾ افًٌُٜ وتهع رـًتالغ، وافًٌُالٜ يقمئالذ ـالٚفٔقم ٓ  ¢رشقل اهلل 

ِ ؿ  ٕٕالالالف افٌالالالٚب ـالالالام رأى مالالالـ حالالالٟ إفالالالدخقل إفٔٓالالالٚ يُّالالالـ ا الالال ًُ ٓ فِخالالالٚص، وإٓ بِ
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ًٚ يًْالالالالل:  مالالالالُْؿ أو اظتّالالالالر ظالالالالٚال ومٌِالالالالؼ دُالالالالؿ بالالالالٚإلؽالق وٓ يٍالالالالت  إٓ شٔٚشالالالالٔ

هٗٓء احلُالٚم وؿالد يُالقن ؾالٔٓؿ مالـ فالق ـالٚن هْالٚك حُالؿ ذظالل فَىالع رأشالف مالع 

 ذفؽ يدخؾ جق ف افًٌُٜ، ضٔٛ.

وزوجٓٚ، أن تدخؾ افًٌُالٜ وتهالع أرادت افًٔدة ظٚئنٜ أن تًٍؾ ؾًؾ ٌٕٔٓٚ 

ًٚ بٖهِالالالالف:   شيالالالالٚ ظٚئنالالالالٜ صالالالالع يف احلجالالالالر»رـًتالالالالغ ؾَالالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم وـالالالالٚن رؾَٔالالالال

وتًرؾالالقن احلجالالر وهالالق ادحالالٚط بٚجلالالدار، ؾٕ٘الالف مالالـ افًٌُالالٜ، وإن ؿقمالالؽ دالالٚ بْالالقا 

افًٌُٜ ؿكت ؾٔٓؿ افٍَْٜ، ؾجًِقا احلجر خٚرج افًٌُٜ ؾهؾ يف احلجالر ؾٕ٘الف 

وفقٓ أن ؿقمؽ حديثل ظٓد بٚفؼك قدمٝ افًٌُٜ »مـ افًٌُٜ وافنٚهد ؿٚل: 

وفٌْٔتٓٚ ظذ أشالٚس إبالراهٔؿ ظِٔالف افًالالم، وجلًِالٝ قالٚ بالٚبغ مالع إرض بالٚب 

ًٚ خيرجالالالقن مْالالالف مالالالٚ أحالالالذ اإلشالالالالم ـِالالالف ينالالال، فُالالالـ مالالالٚ ؾًالالالؾ  شيالالالدخِقن مْالالالف، وبٚبالالال

افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم هالالالالذا، وهالالالالذا مالالالالـ تٌٔالالالالر ادُْالالالالر بٚفٔالالالالد  ٕن هالالالالذا مالالالالـ بْالالالالٚء 

ـٕٚٝ افًٌُٜ مثالً ٕ:ي ٓ أذـر أن مًٚحتٓٚ أن ؿد تُقن ظؼة يف  اجلٚهِٜٔ

ظؼالالة، أو ةًالالٜ ظؼالال ـالالٚن والالًػ ذفالالؽ أي: احلجالالر مالالـ افًٌُالالٜ ؾٍالالل خًالالٚرة، 

ؾالالٖراد افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم أن ئًالالد افًٌُالالٜ ظالالذ بْالالٚء ظالالذ أشالالٚس إبالالراهٔؿ ظِٔالالف 

 افًالم.

ٜ ظالالالالذ أشالالالالٚس أبٔالالالالف ؾالالالالٖراد افٌْالالالالل ظِٔالالالالف افهالالالالالة وافًالالالالالم أن ئًالالالالد بْالالالالٚء افًٌُالالالال

إبراهٔؿ ظِٔف افًالم مل يًٍؾ دٚذا؟ ٕٕف ٓ يريد تٌٔر ادُْالر وهالق افالذي ظِّْالٚ 

ٓ ٕٕالالالالف ظّالالالالؾ مَٚيًالالالالٜ بالالالالغ هالالالالذا   شمالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالرًا ؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده»وؿالالالالٚل: 

اإلصالح ومٚ ؿد يستٛ مْف مـ ؾًٚد، ومٚ ؿد يستٛ مـ هذا اإلصالح مـ ؾًٚد 

 ارتداد وًٍٚء اإليامن.



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

770 

وشالالٖفف  ¢يف بًالالض إحٚديالالٞ افهالالحٔحٜ أن رجالالالً جالالٚء إػ افٌْالالل  جالالٚءت

ظام عقز فِرجؾ افزوج أن عٚمع أو خيالٚفط زوجتالف وهالل حالٚئض، دالٚذا شالٖل 

هالالالذا افًالالالٗال؟ ٕن افٔٓالالالقد هالالالٗٓء افوالالالالل ادْحالالالرؾغ ظالالالـ افتالالالقراة ـالالالٕٚقا يالالالرون 

 وربالالالالام ٓ يزافالالالالقن ادتًّالالالالُغ مالالالالْٓؿ بٚفالالالالديـ، ٓ يزافالالالالقن ظالالالالذ هالالالالذا افوالالالالالل إذا

حٚوالٝ افزوجالالٜ حكالالوهٚ يف ؽرؾالالٜ ومل خيٚفىقهالٚ، افالالزوج هْالالٚ امْالالقع ظِٔالالف أن 

أن يالالالالدخؾ، مٍٚصالالالالِٜ تٚمالالالٜ ٕ الالالالٚ حالالالالٚئض ـٖ الالالالٚ  ٚهل هْالالالالٚك امْالالالالقع ظِٔٓالالال،تالالالدخؾ

مالٚ حيالؾ فِرجالؾ مالـ زوجتالف وهالل  ¢ٕجًٜ، ؾِالام شالٖل ذفالؽ افرجالؾ رشالقل اهلل 

ؾ اصالالالًْقا ـالالال»أي: إٓ اجلالالالامع،   شاصالالالًْقا ـالالالؾ رء إٓ افُْالالالٚح»حالالالٚئض؟ ؿالالالٚل: 

  شاصالًْقا ـالؾ رء إٓ افُْالٚح»احلٚئض اخلىالٚب فال زواج،   شرء مع افزوجٜ

مالٚ ٕالرى هالذا افرجالؾ إٓ يريالد أن خيٚفٍْالٚ يف ـالؾ »دٚ بِغ افٔٓالقد هالذا اخلالز ؿالٚل: 

 .شرء

ؿالالٚل فًٚئنالالالٜ يٌالالغ قالالٚ مالالالٚ يف خمىىالالف وهالالق: إظالالالٚدة بْالالٚء افًٌُالالالٜ  ¢ؾٚفرشالالقل 

فالقٓ أن »ع، مالٚ هالق ادالٕٚع ؿالٚل: ظذ أشٚس إبراهٔؿ ظِٔف افًالم، فُـ هْٚك مالٕٚ

فالق هالدم افًٌُالٜ مالٚذا يَالقل والًٍٚء   شؿقمؽ حديثق ظٓالد بٚفؼالك قالدمٝ افًٌُالٜ

 ًٚ اإليامن مٚذا؟ مالٚ خالال فْالٚ رء إٓ بالده يٌالره مالثِام ؿالٚل افٔٓالقد حٔالْام ؿالٚل جقابال

 .شاصًْقا ـؾ رء إٓ افُْٚح» افًٗال:ظـ ذاك 

ؿع ادًِؿ بغ مًٍدتغ ٓ حِٜٔ فالف هْٚ ؿٚظدة مْٓٚ أخذ افًِامء ؿققؿ: إذا و

ؾٔٓام ـالمهٚ ٓبد مْٓام، مٚذا يًٍؾ؟ ؿٚل: يرى رؽؿ إٍٔف بٚدًٍدة افهٌرى 

 يف شٌٔؾ دؾع ادًٍدة افُزى.

ؾالٚٔن ادًٍالدة افهالٌرى بٚفًْالٌٜ فًِّالالِّغ يف ـالؾ بالالد افالدٕٔٚ، هالذا احلُالالؿ 
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ـ إذا خالالرج بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل  ٕٕالالف هالالذا فالالٔس مالالـ صالالًْٓؿ، وفالالٔس بروالالٚهؿ، فُالال

جالالدوا رء  ٕٕالالف هالالذا قافْالالٚس ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ بالالدظقى تٌٔالالر ادُْالالر مالالٚ راح ي

افتٌٔر فُِّْر شق ف ٓ يٌروٕف، وـام يَقفقن يف بًض افالٌالد: افًالغ مالٚ تَٚبالؾ 

خمرز، افًغ افذي هل مـ صالحؿ وحلالؿ مالٚ تَٚبالؾ ضًْالٜ خمالرز، ؾٓالٗٓء افنالٌٚب 

غ اوٕالالالالٜ وأخالالالالرى وًٕالالالالّع أ الالالالؿ ادتحًّالالالالغ إلؿٚمالالالالٜ حُالالالالؿ اهلل يف إرض مالالالالٚ بالالالال

خرجالالالالقا، وأ الالالالؿ ؿتِالالالالقا ثالالالالؿ ًٕالالالالّع إٔالالالالف ؿتالالالالؾ مَٚبالالالالؾ ظؼالالالالة مالالالالـ هالالالالٗٓء اجلْالالالالقد أو 

افؼضٜ ؿتؾ مْٓؿ مٚئٜ، حٌس مْٓؿ أفق ف مٗفٍٜ هذا جلِٓٓؿ بٚفَٚظدة: إذا وؿع 

ادًالالِؿ بالالغ مًٍالالدتغ اختالالٚر أينالالمهٚ، فالالذفؽ ٕحالالـ َٕالالقل: ٓ يْالالٚيف افًالالًل يف 

ُتؿْ ﴿ًٚ: حتَٔالالالالالالالالؼ ؿقفالالالالالالالالف تًالالالالالالالالٚػ ادالالالالالالالالذـقر إٍالالالالالالالال ًْ تََى ٚ اْشالالالالالالالال الالالالالالالْؿ َمالالالالالالالال وا َقاُل د  ـْ  َوَأِظالالالالالالالال
ِمالالالالالالالال

ةٍ  ق  افًالالالًل يف هالالالذا بٌالالالض افْيالالالر أن ظالالالـ هالالالذا اخلالالالروج افالالالذي ٓ  [56]األنفةةةا::﴾ُؿالالال

فالالف ـالالام يَالالٚل حالالغ ذاك َٕالالقل: آحتجالالٚج   ٚ ًٚ ظالالذ إب ؾٚئالالدة مْالالف إٓ افيالالر إٓ والالٌث

أى هالالذا ؽٍِالالٜ ظالالـ ـالالقن افرشالالقل ر شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالراً »بَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

بًالالض ادُْالالرات وشالالُٝ ظْٓالالٚ خنالالٜٔ أن يستالالٛ مالالـ وراء هالالذا ادُْالالر مًٍالالدة 

 أـز مـ تٌٔر ادُْر، وإٔٚ أذـر فُؿ أن مثًٚٓ أهقن مـ هذا افتٌٔر.

 ¢رأى رجؾ مـ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم رؤيٚ ؾجٚء إفٔف وؿالص ظِٔالف 

ْالٜ ؾَِٔالٝ يٚ رشقل اهلل رأيٝ ٍٕز وإٔٚ أمق يف ضريَالل مالـ ضالرق اددي»ؿٚل: 

رجالالالً مالالـ افٔٓالالقد ؾَِالالٝ: ًٕالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال افٔٓالالقد فالالقٓ إُٔالالؿ تؼالالـقن بالالٚهلل 

 .شؾتَقفقن: ظزير ابـ اهلل

افهالالحٚبٜ يَالالقل هالالذا افُالالالم فِٔٓالالقد يف ادْالالٚم، ًٕالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال افٔٓالالقد 

فالالالقٓ إُٔالالالؿ تؼالالالـقن بالالالٚهلل ؾتَقفالالالقن: ظزيالالالر ابالالالـ اهلل ؾٖجٚبالالالف افٔٓالالالقدي يف ادْالالالٚم، 
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 .شقم إٔتؿ مًؼ ادًِّغ فقٓ إُٔؿ تَقفقن مٚ صٚء اهلل وصٚء دّدوًٕؿ افَ»

أن يَقفالالالقن افْالالالٚس هالالالذا افُالالالالم جلِٓٓالالالؿ بٚإلشالالالالم، ًٕالالالؿ افَالالالقم إٔالالالتؿ مًؼالالال 

ادًالالِّغ فالالقٓ إُٔالالؿ تَقفالالقن مالالٚ صالالٚء اهلل وصالالٚء دّالالد ؿالالٚل: ثالالؿ موالالٔٝ ؾَِٔالالٝ 

ُٕالالالالؿ رجالالالالالً مالالالالـ افْهالالالالٚرى ؾَِالالالالٝ فالالالالف: ًٕالالالالؿ افَالالالالقم إٔالالالالتؿ مًؼالالالال افْهالالالالٚرى فالالالالقٓ أ

 تؼـقن بٚهلل ؾتَقفقن: مٚ صٚء اهلل وصٚء دّد، هذا ٕكا:ي بَٔٚبؾ.

 ادًٔ . مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ادًٔ . مداخِٜ:

اه ادًالالالٔ  ظٍالالالقًا ادًالالالِؿ يَالالالقل فِْكالالالا:ي: ًٕالالالؿ افَالالالقم إٔالالالتؿ مًؼالالال  افنالالالٔخ:

افْهالالالٚرى فالالالقٓ إُٔالالالؿ تؼالالالـقن بالالالٚهلل ؾتَقفالالالقن: ظًٔالالالك ابالالالـ اهلل ؾَٚبِالالالف افْكالالالا:ي 

ًالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال ادًالالِّغ فالالقٓ إُٔالالؿ تؼالالـقن بالالٚهلل ؾتَقفالالقن: مالالٚ بَقفالالف: وٕ

 صٚء اهلل وصٚء دّد.

هالالؾ ؿههالالٝ ظالالذ »: ¢دالالٚ ؿالالص افَهالالٜ ظالالذ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؿالالٚل فالالف 

أحالالالالد؟ ؿالالالالٚل: ٓ. ؾخىالالالالٛ افرشالالالالقل افهالالالالحٚبٜ ؿالالالالٚل: ضٚدالالالالٚ شالالالالًّٝ مالالالالُْؿ ـِّالالالالٜ 

ه افُِّالالالالالٜ إيالالالالالروا أيالالالالالـ افنالالالالالٚهد: يًالالالالالّع مالالالالالْٓؿ هالالالالالذ شتَقفق الالالالالٚ ؾٖشالالالالالتحٔل مالالالالالُْؿ

 ًٖ ؾًٔتحٔل مْٓؿ أن يٌٚدرهؿ بٚإلُٕٚر  ٕٕف ظِٔف افًالم يًِؿ أ ؿ يَقفق ٚ خىال

بٖفًالالْتٓؿ، وفالالالٔس ظَٔالالالدة مْحرؾالالٜ ظالالالـ افتقحٔالالالد يف ؿِالالقهبؿ، ؾَٔالالالقل قالالالؿ: ضٚدالالالٚ 

ٓ »شًّتٓٚ مُْؿ، ثؿ ؿص ظِٔٓؿ افرؤيٚ هذه ؾَٚل ظِٔف افًالم بًْٚء ظالذ ذفالؽ: 

 .ش، وفُـ فَٔؾ: مٚ صٚء اهلل وحدهيَقفـ أحدـؿ مٚ صٚء اهلل وصٚء دّد
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ًٚ تالالالرى مُْالالالرًا تٌالالالٚدر إُٕالالالٚره بالالالدك  إذًا: بالالالٚرك اهلل ؾالالالُٔؿ تٌٔالالالر ادُْالالالر مالالالش رأشالالال

تًّالالالالالؾ مالالالالالٚذا يَقفالالالالالقن افٔالالالالالقم يف افًِّٔالالالالالٜ احلًالالالالالٚبٜٔ؟ مًٚدفالالالالالٜ تَٚبالالالالالؾ احلًالالالالالْٚت 

 بٚفًٔئٚت وتقازن.

 تقازن. مداخِٜ:

ظالذ طْالؽ وتقازن ًٕؿ، تقازن بالغ احلًالْٚت وافًالٔئٚت، ؾال٘ذا ؽِالٛ  افنٔخ:

إٔف يف تٌٔرك قذا ادُْالر شالتُقن احلًالْٚت أـثالر مالـ افًالٔئٚت، وإٔالٝ مالٖجقر 

وإٔالالٝ مٍْالالذ قالالذا احلالالديٞ، أمالالٚ إذا بالالدا فالالؽ أن افًالالٔئٚت وادٍٚشالالد شالالتُقن أـثالالر 

مـ ادهٚف  افتالل تٌتٌالل مالـ إمالر بالٚدًرو ف وافْٓالل ظالـ ادُْالر ؾٖمًالؽ ـالام 

ًٚ ظالالالالـ أن يَالالالالقل ظالالالالـ هالالالالدم افًٌُالالالالٜ، بالالالالؾ ـالالالالام أمًالالالالؽ  ¢أمًالالالالؽ رشالالالالقل اهلل  أيٚمالالالال

ٓ يَقفـ أحالدـؿ مالٚ صالٚء اهلل وصالٚء دّالد، وفُالـ فَٔالؾ: مالٚ صالٚء اهلل »ٕصحٚبف: 

 .شوحده

 فًؾ هذا ٕختؿ بف اجلقاب ظـ افًٗال افًٚبؼ.

 ( 00:  00:  40/ 706) اهلدى والنور/

 ( 00:  21:  10/ 706) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

يف افًٗال وهق: هؾ يثرب وامٚ شٌؼ يُّْْٚ أن ٕجٔٛ ظـ بًض مٚ  افنٔخ:

 ظذ مـ يٌٚيع ذفؽ احلٚـؿ؟

اجلالالالالالقاب يتوالالالالال  امالالالالالٚ شالالالالالٌؼ، أوًٓ: إذا ـالالالالالٚن ذفالالالالالؽ احلالالالالالٚـؿ بقيالالالالالع مالالالالالـ ظٚمالالالالالٜ 

ادًِّغ، أي أهالؾ صالقراهؿ، وفالق يف حالدود ـالام يَالٚل: ٓ جالقد إٓ بالٚدقجقد، 

وؾٓؿ ادَهقد مـ هذه افُِّالٜ، ؾحْٔئالذ ٓ تثريالٛ ظالذ مالـ يٌالٚيع هالذا احلالٚـؿ، 

يْهالٛ ظالذ مالـ يتخِالػ وفُالـ أؤـالد بالٖن هالذه افًٌٔالٜ افتالل ٓ يثالرب بؾ افتثريالٛ 

ظالالذ مالالـ بالالٚيع ويثالالرب مالالـ ختِالالػ ظالالـ افًٌٔالالٜ، هالالق افًٌٔالالٜ افتالالل عّالالع ظِٔٓالالٚ أهالالؾ 

احلالالؾ وافًَالالؾ مالالـ ادًالالِّغ ـٚؾالالٜ، فالالٔس يف بِالالد واحالالد، وإٕالالام يف بالالالد اإلشالالالم 

مٜٔ إػ وإٓ ؾًتتًدد افًٌٜٔ ويتًدد احلُٚم، وشتَع افٍقى بغ افدول اإلشال

ًٚ يف اجلامظالالالٚت  ًٚ، ـالالالام هالالالق افقاؿالالالع  ٚمالالال أن يهالالالؾ إمالالالر أن يَٚتالالالؾ بًوالالالٓؿ بًوالالال

ادتحزبالالالٜ، ؾُالالالؾ مجٚظالالالٜ قالالالٚ رأي، وـالالالؾ مجٚظالالالٜ تٌالالالٚيع رئًٔالالالٓٚ، وحْٔالالالذاك يَالالالع 

إٓنَٚق وآؾساق وافتدابر وافتٌٚؽض ـام هق منٚهد افٔالقم، وهالذه افتُالتالت 

ؿٚمالالٝ هْالالٚك حُقمالالٚت  وهالالذه افتحزبالالٚت هالالل حُقمالالٚت مهالالٌرة، ٕتهالالقر إٔالالف إذا

ظذ رؤوشٓٚ حُٚم ـِٓؿ بقيًقا مـ ؿٌؾ أهؾ تِؽ ادْىَٜ أو ذفؽ اإلؿِٔؿ بال 

صؽ أن ادهٌٜٔ شتُقن أـز مـ مهٌٜٔ تًدد إحزاب ومٌٚيًٜ رؤوس هالٗٓء 

إحزاب، فذفؽ ؾْحـ َٕقل مـ بٚيع بذفؽ افؼط ؾٓق ادهٔٛ، ومـ ختِػ 
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هالذه افٍِيالٜ افتالل جالٚءت يف ـثالر ؾٓق افذي خرج ظـ اجلامظٜ، ؾِالٔس اجلامظالٜ 

مالـ إحٚديالالٞ افهالالحٔحٜ افتالالل تالالٖمر بٚفتًّالؽ هبالالٚ ـحالالديٞ مالالثالً افٍالالرق وافٍرؿالالٜ 

افْٚجٜٔ، ؾٍٔٓٚ أ ٚ مـ صٍتٓٚ اجلامظٜ، ومالـ صالٍتٓٚ مالٚ ـالٚن ظِٔالف افرشالقل ظِٔالف 

ؾًِٔالالؽ بٚجلامظالالٜ  ؾالالٕ٘ام »: ¢افًالالالم وأصالالحٚبف افُالالرام، ومالالـ ذفالالؽ مالالثالً ؿقفالالف 

 .شافَٚصٜٔ يٖـؾ افذئٛ مـ افٌْؿ

ؾٚدَهالالالقد افالالالذيـ بالالالٚيًقا بًٔالالالٜ ذظٔالالالٜ، وافًٌٔالالالٜ افؼالالالظٜٔ ٓ تُالالالقن بِديالالالٜ وٓ 

 تُقن إؿِّٜٔٔ، وإٕام تُقن إشالمٜٔ. ًٕؿ.

أمٚ ضٚظتف افَٓريٜ إٔٚ مٚ ؾّٓٝ مٚ ادَهقد هبذه افىٚظٜ افَٓريٜ، ؾٓؾ يُّـ 

 افتقؤ  حتك أؾُر يف اجلقاب بًد تٌغ ادَهقد؟

افَهالالالد بٚفىٚظالالالٜ افَٓريالالالٜ إٔالالالف ؽالالالر راض ظالالالـ هالالالذه  افًالالالٚئؾ يَالالالقل أن مداخِالالالٜ:

 افًٌٜٔ، ؾٓق موىر قٚ اوىرارًا، وإٔف مَٓقر ظِٔٓٚ ؿٓرًا.

 افذي بٚيع؟ افنٔخ:

 افذي بٚيع. مداخِٜ:

مٚ أظتَالد أن هْالٚك ضورة فًٌِٔالٜ، ؾال٘ن وجالدت ؾًّالرو ف أن افَٚظالدة  افنٔخ:

، إٕالالام افيالالورة تٌالالٔ  ادحيالالقرات، وهالالل ـالالام هالالق مًِالالقم فًٔالالٝ ظالالذ إضالؿٓالالٚ

 افيورة تَدر بَدرهٚ.

أمٚ ؾٔام جٚء يف اخر افًٗال مـ ؿقل افًٚئؾ ظـ هؾ عقز اخلالروج ظِٔالف أم 

 ٓ؟

 هذه مًٖفٜ ختتِػ ظـ شٚبَتٓٚ، ؾَد وؿع يف اإلشالم...
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ًٚ ظالالذ مالالٚ  مداخِالالٜ : ظٍالالقا يالالٚ صالالٔخ فالالٔس ـالالذفؽ، بالالؾ هالالق يَالالقل يف إخالالر ظىٍالال

روج ظِٔالالف، هالالذا افالالذي أضٚظالالف شالالٌؼ، مالالع اظتَالالٚد ضٚظتالالف افَٓريالالٜ وظالالدم جالالقاز اخلالال

ًٚ يرى ظدم جالقاز اخلالروج ظِٔالف، ويالرى إٔالف حالٚـؿ مًالِؿ إذا ـٕٚالٝ افؼالوط  ؿٓري

 متقؾرة..

 إٔٚ مٚ بدأت بٚجلقاب، فق صزت ٕخذت اجلقاب. افنٔخ:

 ظٍقًا. مداخِٜ:

ٕحالالـ َٕالالقل أي حالالٚـؿ افٔالالقم، وفالالٔس هْالالٚك يف اظتَالالٚدي حالالٚـؿ بقيالالع  افنالالٔخ:

عتًّقا ظذ هذه افًٌٜٔ، إٕام هل بِديٜ إؿِّٜٔٔ،  بًٜٔ ذظٜٔ  ٕن ادًِّغ مل

 هذا اظتَٚدي.

ًٚ: أؿالالقل أي حالالٚـؿ افٔالالقم مالالـ حُالالٚم ادًالالِّغ افالالذيـ مل يَالالع مالالْٓؿ افٍُالالر  ثٕٚٔالال

افكي  ؾال عقز اخلروج ظِٔالف، وفالق مل يُالـ بقيالع مٌٚيًالٜ بٚفؼالوط افتالل شالٌؼ 

ًٚ، ؾَْالقل ٕحالـ: أي حالٚـؿ افٔالقم مًالِؿ مل يًِالـ افٍُالر ا فٌالقاح افكالي  ذـرهٚ إٍ

ٓ عالالالقز فىٚئٍالالالٜ مالالالـ ادًالالالِّغ أن خيرجالالالقا ظِٔالالالف، ذفالالالؽ ٕٕالالالف وؿالالالع يف افتالالالٚريخ 

اإلشالالالمل أن ـثالالرًا مالالـ افٌٌالالٚة بٌالالقا ظالالذ احلُالالٚم ادٌالالٚيًغ، ثالالؿ دالالٚ اشالالتَر قالالؿ 

احلُالالؿ مالالع بٌالالٔٓؿ وظالالدوا ؿ مل عالالز ظِالالامء ادًالالِّغ اخلالالروج ظِالالٔٓؿ، وذفالالؽ 

أن تًٍؽ هُذا هالدرًا  بالؾ إٔالٚ أؿالقل ـِف مـ بٚب ادحٚؾيٜ ظذ دمٚء ادًِّغ 

ًٚ، وفالالق ـالالٚن حالالٚـاًم ومًالالِؿ  افٔالالقم حتالالك فالالق ـالالٚن هْالالٚك حالالٚـؿ مًالالِؿ وفالالق جٌراؾٔالال

ًٚ أو يف صالالٓٚدة افٍْالالقس، ؾٖٕالالٚ هالالذا رأيالالل افنخهالال إٔالالف ٓ عالالقز اخلالالروج  جٌراؾٔالال

ظِٔف إٓ بؼوط ـثرة وـثرة جدًا أوقٚ أن يُقن ادًالِّقن ؿالد أظالدوا إًٍٔالٓؿ 
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ا فالالف بحالالٞ خمهالالص وأطالالـ إٔالالف مالالذـقر يف بًالالض إذضالالٜ فِخالالروج ظِٔالالف، وهالالذ

 حتَٔؼ مٚ أظز ظْف بُِّتغ مقجزتغ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

حْٔام عتّع ادًِّقن يف بِد مٚ، يف إؿِٔؿ مٚ ظذ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، ومـ 

ًٚ وشْٜ، ومـ ذفالؽ ؿقفالف تًالٚػ:  افسبٜٔ افًّؾ بُؾ افْهقص افتل أمروا هبٚ ـتٚب

وا َقُ ﴿ ةٍ َوَأِظد  ـْ ُؿق  ُتْؿ ِم ًْ  .. إػ اخر أيٜ.[56]األنفا::﴾ْؿ َمٚ اْشتََى

ؾحٔالالْام ٕجالالد مثالالؾ هالالذه اجلامظالالٜ افتالالل ؿٚمالالٝ ظالالذ تىٌٔالالؼ اإلشالالالم ادهالالٍك 

وربٔالالٝ ظالالذ هالالذا اإلشالالالم ادهالالٍك، وؿٚمالالٝ ب٘ظالالداد افًالالدة ادًْقيالالٜ وادٚديالالٜ، 

ُالالـ حْٔئالالذ َٕالالقل عالالقز اخلالالروج ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ ادًِالالـ بالالٚفٍُر افكالالاح، وف

ًٚ ظالالالذ ذوط، وهالالالق إٕالالالذاره وظالالالدم افٌالالالدر بالالالف بىريَالالالٜ مالالالٚ يًالالالّك بثالالالقرات أو  أيوالالال

ًٚ يف اظتَالالٚدي أو ؾالالٔام أؾٓالالؿ مالالـ  بَٕٚالبالالٚت ظًالالُريٜ أو مالالٚ صالالٚبف ذفالالؽ، ؾٓالالذا أيوالال

 ٓ ٕجٔزه إٓ هبذا افؼط. ¢ـتٚب اهلل ومـ شْٜ رشقل اهلل 

بًض وإٔٚ أظتَد أن ؾٔام وؿع مـ ثقرات مـ بًض اجلامظٚت اإلشالمٜٔ يف 

افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ بالالدءًا مالالـ مجٚظالالٜ اإليالالامن يف احلالالرم ادُالالل ومجٚظالالٜ افتٍُالالر 

 ًٚ واقجرة يف مك، ومجٚظٜ مالروان حديالد يف شالقريٚ، ثالؿ أن يف اجلزائالر أيوال

ْق َأَراُدوا اخْلاُلالالالُروَج ﴿َٕالالالالقل ٕحالالالالـ أن هالالالالذا ٓ عالالالالقز  ٕ الالالالؿ ـالالالالام ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  َوَفالالالال

 َ ةً َٕ د  ُف ُظالالال وا َفالالال د  وفْالالالٚ ـالالالالم ضقيالالالؾ بٚفًْالالالٌٜ فِجزائالالالريغ ربالالالام هْالالالٚك ، [15]التوبةةة::﴾َظالالال

 بًض افتًجٔالت دٍقطٜ.

ًٚ يف هالالالذا افزمالالالٚن، دالالالٚ  إذًا:  ٚيالالالٜ هالالالذا افًالالالٗال ٕحالالالـ ٓ ٕجٔالالالز اخلالالالروج إضالؿالالال

يستٛ مـ ورائف مـ شٍؽ دمٚء ادًِّغ دون أي ؾٚئدة تذـر، بؾ بٖضار تْؼ 

افدظقة افًٍِٜٔ يف  وييٓر اثٚرهٚ يف ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ، أول ذفؽ إتُٚس
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افٌالد احلجٚزيٜ بًٌٛ هذه افثقرة افتل ؿٚم هبٚ ذاك ادًرو ف بجٓالٔامن وبالذفؽ 

 يْتٓل جقايب ظـ هذا افًٗال.

 جزاـؿ اهلل خرًا. مداخِٜ:

 وإيٚـؿ. افنٔخ:

ؾٔام يتًِؼ هبذا افًٗال واجلزء إخر مـ اجلقاب يٚ صالٔخ، احالتٟ  مداخِٜ:

مل ـالالالام يف ؾتْالالالٜ ابالالالـ إصالالالًٞ، وخالالالروج بًوالالالٓؿ بالالالام وؿالالالع يف افتالالالٚريخ اإلشالالالال

ًٚ مٚ وؿع مـ  افُثر مـ افَراء ظذ رأشٓؿ شًٔد بـ جٌر ومـ ـٚن مًٓؿ، وأيو

ظٚئنالالٜ رِض اهلل ظْٓالالٚ وافالالزبر وضِحالالٜ مالالع ظالالع رِض اهلل ظالالْٓؿ أمجًالالغ، وأن 

ًٚ وفُـ مٚ حَؼ قؿ هذا ادىِقب، فُـ هالذا  هذا ؿد وؿع، وأن هذا يًد خروج

ؾٓالؾ هالذا آشالتدٓل بتِالؽ افَهالص افتالل وؿًاٝل يف افًٓالد إول  اخلروج إٔالف عالقز،

مٚ وؿع مـ ؾتْٜ إصًٞ ومٚ وؿع ماـل ظٚئناٜل  اً صحٔ ، ومٚ اجلقاب  ٕن هذا يثٚر ـثر

 .مع مـ ـٚن مًٓٚ مـ افهحٚبٜ يثٚر ـثرًا مـ أجؾ تزير ؿؤٜ اخلروج

 ًٕالالالؿ، اخلالالالروج ٓ عالالالقز يالالالٚ أخالالالل، وهالالالذه أدفالالالٜ ظالالالذ مالالالـ حيالالالتٟ هبالالالٚ افنالالالٔخ:

.ًٚ  وفًٔٝ صٚحلف إضالؿ

هْٚك حُّٜ تروى ظـ ظًٔك ظِٔف افًالالم وٓ هيّْالٚ صالحتٓٚ بَالدر مالٚ هيّْالٚ 

ًٚ يُالالقن خالالٚتؿ  ًٚ وأخالالزهؿ بالالٖن هْالالٚك ٌٕٔالال صالالحٜ مًْٚهالالٚ، إٔالالف وظالالظ احلالالقاريغ يقمالال

إٌٕٔٚء، وإٔف شالُٔقن بالغ يديالف إٌٔٔالٚء ـذبالٜ، ؾَالٚفقا فالف: ؾُٔالػ ّٕٔالز افهالٚدق مالـ 

 ر إفٔٓٚ وهل ؿقفف: مـ ثامرهؿ تًرؾق ؿ.افُٚذب، ؾٖجٚب احلُّٜ ادنٚ

ؾٓذا اخلروج وذاك اخلروج ومْف خروج ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ، ٕحـ ًٕر ف 

حُالالالؿ هالالالذا اخلالالالروج مالالالـ افثّالالالرة، ؾٓالالالؾ افثّالالالرة ـٕٚالالالٝ مالالالرة أم حِالالالقة، ٓ صالالالؽ أن 
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افتٚريخ اإلشالمل افذي حدثْٚ هبذا اخلروج وذاك يٌْل بٖٕف ـٚن ذًا، وشٍُٝ 

هدرًا بدون ؾٚئالدة، وبخٚصالٜ ؾالٔام يتًِالؼ بخالروج افًالٔدة  دمٚء ادًِّغ وذهٌٝ

ظٚئنالٜ، افًالٔدة ظٚئنالٜ فَالالد ٕالدمٝ ظالذ خروجٓالٚ، وـٕٚالالٝ تٌُالل بُالًٚء مالرًا حتالالك 

يٌتؾ ةٚرهٚ وتتّْك أ ٚ مل تُـ ؿد خرجٝ ذاك اخلروج، وهْالٚك ُٕتالف ؿرأعالٚ 

ًٚ ٕنالالٛ  ًٚ أن صالالحٜ افًالالْد إٔالالف بٌِٓالالٚ أن خالؾالال يف بًالالض افُتالالٛ وٓ هيّْالالل أيوالال

، ؾتٖٓٔت فِخالروج ¢ ظٌٔد قٚ وظٌٔد فنخص اخر مـ أصحٚب رشقل اهلل بغ

ؾًٖقٚ ؿريٛ قٚ: إػ أيـ يٚ أم ادٗمْغ؟ ؿٚفٝ: فِْير يف اخلال ف افذي ٕنٛ 

بالالالغ هالالالٗٓء وهالالالٗٓء، بخهالالالقص بٌِالالالٜ ادظٚهالالالٚ ـالالالؾ مالالالـ افٍالالالريَغ، ؿالالالٚل قالالالٚ: يالالالٚ أم 

 ٌِٜ... يًْل.ادٗمْغ! أٓ ئٍُْٚ وؿًٜ افْٚؿٜ حتك تثري فْٚ وؿًٜ افٌ

 .... آحتجٚج بّثؾ هذا اخلروج أوًٓ هذا حجٜ ظِٔٓؿ  ٕٕف مل يُـ مْف ؾٚئدة

ًٚ: دالالٚذا ٕتًّالالؽ بخالالروج شالالًٔد بالالـ جٌالالر وٓ ٕتًّالالؽ بًالالدم خالالروج ـٌالالٚر  ثٕٚٔالال

افهحٚبٜ افذيـ ـٕٚقا يف ظٓده ـالٚبـ ظّالر وؽالره، ثالؿ تتالٚبع ظِالامء افًالِػ ـِٓالؿ 

 بًدم اخلروج ظذ احلٚـؿ.

روجالالٚن، خالالروج ؾُالالري وهالالذا هالالق أخىالالر، وخالالروج ظّالالع وهالالذا إذًا: هْالالٚك خ

ًٚ ؾٓالل ظِالٔٓؿ  ثّرة إول، ؾال عقز مثؾ هذا اخلالروج، وإدفالٜ افتالل ذـرعالٚ إٍال

 وفًٔٝ قؿ.

 ( 00:  00: 50/ 606) اهلدى والنور /

 ( 00:  12: 07/ 606) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

 :ي.بًْقان افرد ظذ صٌٜٓ خىرة فِنٔخ إفٌٚ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

ؿالالالٚل: ورد يف ـتالالالٚب افًَٔالالالدة افىحٚويالالالٜ ذح تًِٔالالالؼ إفٌالالالٚ:ي ضٌالالالع  مداخِالالالٜ:

ادرـز اإلشالالمل ظالٚم ـالذا يف ص ـالذا، ورد يف ادالتـ: وٓ ٕالرى اخلالروج ظالذ 

أئّتْالالٚ ووٓة أمقرٕالالالٚ وإن جالالٚروا، وٓ ٕالالالدظق ظِالالٔٓؿ، وٓ ْٕالالالزع يالالدًا مالالالـ ضالالالٚظتٓؿ. 

 إتٓك.

ؿالالالد ذـالالالر افنالالالٚرح يف ذفالالالؽ أحٚديالالالٞ ـثالالالرة  ؿالالالٚل افنالالالٔخ إفٌالالالٚ:ي يف اقالالالٚمش:

 تراهٚ خمرجٜ يف ـتٚبف.

ثالالالالؿ ؿالالالالٚل أي افنالالالالٚرح: وأمالالالالٚ فالالالالزوم ضالالالالٚظتٓؿ وإن جالالالالٚروا  ؾٕ٘الالالالف يستالالالالٛ ظالالالالذ  

 اخلروج مـ ضٚظتٓؿ مـ مٍٚشد أوًٚ ف مٚ حيهؾ مـ جقرهؿ.. إػ اخره.

ثالالؿ ظِالالؼ إفٌالالٚ:ي ظالالذ ـالالالم افنالالٚرح وؿالالٚل: ويف هالالذا بٔالالٚن فىريالالؼ اخلالالالص 

م افالالالالذيـ هالالالالؿ مالالالالـ جِالالالالدتْٚ ويتُِّالالالالقن بٖفًالالالالْتْٚ وهالالالالق أن يتالالالالقب مالالالالـ طِالالالالؿ احلُالالالالٚ

ادًالالالالِّقن إػ رهبالالالالؿ، ويهالالالالححقا ظَٔالالالالدعؿ، ويربالالالالقا إًٍٔالالالالٓؿ وأهِالالالالٔٓؿ ظالالالالذ 

ًٚ فَقفف تًٚػ:  ٚ ﴿اإلشالم افهحٔ  حتََٔ وا ماَل ُ ر  اٌَل ْقٍم َحت الك ُي اََل ُ َمٚ بِ ر  ٌَ إِن  اهلل َ ٓ ُي

ؿْ  ِٓ ًِ ٍُ ٕ َٖ  .[11]الرع::﴾بِ
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افالالالدظٚة ادًالالالٚسيـ بَقفالالالف: أؿّٔالالالقا دوفالالالٜ اإلشالالالالم يف  وإػ ذفالالالؽ أصالالالٚر أحالالالد

 ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ ظذ أروُؿ.

وفالالالٔس ضريالالالؼ اخلالالالالص مالالالٚ يتالالالقهؿ بًالالالض افْالالالٚس وهالالالق افثالالالقرة بٚفًالالالالح ظالالالذ 

احلُٚم بقاشىٜ إَٓالبٚت افًًُريٜ، ؾ٘ ٚ مع ـق ٚ مـ بدع افًك احلٚض، 

 إٍٕالالس، وـالالذفؽ ؾٓالالل خمٚفٍالالٜ فْهالالقص افؼالاليًٜ افتالالل ؾٔٓالالٚ إمالالر بتٌٔالالر مالالٚ يف

ُه إِن  ﴿ؾال بد مـ إصالح افَٚظدة فتٖشالٔس افٌْٚيالٜ ظِٔٓالٚ،  ـْ َيُْكاُل ن  اهلل ُ ماَل َوَفَُْٔكاَل

ِقيٌّ َظِزيزٌ  ََ  .[16]الحج:﴾اهلل َ َف

يًِالالالالالؼ هالالالالالذا ادٗفالالالالالػ ظالالالالالذ ـالمُالالالالالؿ: وهالالالالالذا افتًِٔالالالالالؼ فِنالالالالالٔخ إفٌالالالالالٚ:ي ؾٔالالالالالف 

 مٌٚفىٚت خىرة وتٌِٔس صديد..

 .ظٍقًا أن أذـر هذا يٚ صٔخ

 ٓ مٚ ظِٔؽ ٕٚؿؾ افٍُر فٔس بُٚؾر. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وٓ ئِؼ بٚفنٔخ وٓ مـ هق دوٕف بٚفًِؿ بُثر، وبٔٚن ذفؽ مٚ يع، ؿٚل:

ن يف واجٌالالٚت افىٚئٍالالٜ ادْهالالقرة جٓالالٚد احلُالالٚم ادرتالالديـ افالالذيـ حيُّالالقن إ

تالٚوى أمحالد بِدان ادًِّغ بٌر بالد اإلشالم، وذـرت هْٚك يف ذفالؽ افٌالٚب ؾ

صالالالٚـر ودّالالالد حٚمالالالد افٍَالالالل، ودّالالالد بالالالـ إبالالالراهٔؿ ال افنالالالٔخ يف تٍُالالالر هالالالٗٓء 

 احلُٚم.

 هق يتًٌَُؿ يٚ صٔخ.
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 يتًٌَْل، بس افُالم هذا ـِف ؿد مجع وأوظك بيْل. افنٔخ:

إٔٚ مٚ ؿِٝ أ ٚ ٓ عٛ اجلٓٚد، فُْل ؿِٝ عٛ اإلظداد قذا اجلٓٚد، ومٚ 

 اشؿ افُتٚب؟

 داد افًدة فِجٓٚد يف شٌٔؾ اهلل تًٚػ(.)افًّدة يف إظ مداخِٜ:

 ضٔٛ وإٔٚ مٚذا ؿِٝ؟ افنٔخ:

هالالق ـٖٕالالف جًالالؾ ـالمُالالؿ أن هالالذا افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ أمالالر مالالٚ يِالالزم، إذا  مداخِالالٜ:

 وجد فف مجٚظٜ بًٔىٜ يتحَؼ هبٚ افٌرض يٍُل.

 وفق ـٕٚقا ؽر مًِّغ ظّالً وٓ ظِاًم؟ افنٔخ:

ًٚ، هق يًتَد أن اجلٓٚد ه مداخِٜ: ق افقاجٛ أن ـؾ اجلامظٚت تًًك ٓ ضًٌ

 ؾٔف.

 هؾ يًتَد بٖن اجلٓٚد يَقم بف ٕٚس ؽر ظٚرؾغ ب٘شالمٓؿ؟ افنٔخ:

 مٚ أطـ هذا يٚ صٔخ. مداخِٜ:

مٚ أدري يًْل إٔٝ أيش ؿهدك هبذا افُالم، هذا ـالم مردود بٍْس  افنٔخ:

 ـالمل افذي ؿِتف..

ًٚ إفُـ ـْٝ ؾَالط أريالد أن أؿالقل  مداخِٜ: إٔالؽ إٔالٝ تَالقل  ٕالف يَْالؾ ظْالؽ ـالمال

 بٍُر إٕيّٜ افتل حتُؿ ادًِّغ بٌر ذيًٜ اإلشالم.

 يٚ أخل إٔٚ أظىٔتؽ اجلقاب أن جقاب ظـ شٗافؽ. افنٔخ:

ؿِالٝ فالؽ: ٓ عالقز اخلالالروج ظالذ احلالٚـؿ افالذي مل يكالالح بالٚفٍُر، بالؾ ؿِالالٝ 
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حتك احلُٚم أخريـ ٓ عقز اخلروج إٓ بًد إظداد افًدة، ؾ٘ذًا: ٕحـ ٕقجٛ 

ًٚ مًْالقي ومالٚدي يف ان اجلٓ ٚد فُـ ٓ بد مـ آشتًداد فف وآشتًداد ؿِٝ إٍال

 واحد.

 وهق يٚ صٔخ يرد هذا يف إخر،.. افسبٜٔ. مداخِٜ:

ًٚ ظْالالد  وضريالالؼ اخلالالالص هالالق اخلالالروج ظِالالٔٓؿ بٚفًالالالح، وهالالذا واجالالٛ إمجٚظالال

 افَدرة، وفٔس ضريؼ اخلالص جمرد افسبٜٔ.

 هؾ يٍٓؿ مًْك افسبٜٔ؟ افنٔخ:

 يًْل ـٖٕف: وإفٌٚ:ي دجقج بٚإلمجٚع. ٜ:مداخِ

 هق ؿٚل ظْد افَدرة، أيـ افَدرة؟ مداخِٜ:

 مٚ أدري. افنٔخ:

 ضٔٛ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

 .. إهقاء يٚ أخل تًّل افَِقب.افنٔخ:

 ( 00:  16: 48/ 606) اهلدى والنور /
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 حهِ اخلسٚج ع٢ً حانِ شٝٛعٞ

ٚئؾ مالٚ احلُالؿ افؼالظل مالـ ورد شٗال مـ بًالض اإلخالقة، يَالقل افًال افًٚئؾ:

موالقا شالْقات يف إظالداد افنالٌٚب يف ذفالؽ أضٌِٜ افًِالؿ يف بِالد حُّالف صالٔقظل، 

افٌِد فتٌٔر ٕيٚم احلُؿ افُالٚؾر افنالٔقظل، ؾٚشالتىٚظقا أن عًّالقا أظالدادًا ـٌالرة 

 ًٚ مالالالـ افنالالالٌٚب مالالالـ خمتِالالالػ إٔحالالالٚء تِالالالؽ افالالالٌالد، ًٕالالالٌٜ ـٌالالالره مالالالْٓؿ تالالالدربقا تالالالدريٌ

ًٚ، جٔدًا، وحيِّالقن اف ًَٔالدة افهالحٔحٜ، وؿالد اظالدوا أشالِحٜ ٓ بالٚس هبالٚ، ظًُري

هالالؾ يًِْالالقن اجلٓالالٚد والالد ذفالالؽ احلُالالؿ افُالالٚؾر، أم يْتيالالرون دُالالقمغ بالالٚفٍُر، 

 ومٚ هق حُؿ اؽتٔٚل رؤوس ذفؽ افٍُر يف ذفؽ افٌِد، إلصًٚل جذوة اجلٓٚد؟

ك شالٚدت وحالرارة تقوالع يف ؽالر أمٚـْٓالٚ، ٓ  افنٔخ: هذا افًالٗال يّثالؾ، محاُل

ًٚ خىالرًا، ـٓالذا يُّـ اإلصالح أي  ًٚ إَالبٔال إصالح ـٚن، خٚصٜ إذا ـٚن إصالح

، حٔالالٞ ¢افالالذي يِّالال  افًالالٗال إفٔالالف، ٓ يُّالالـ أن يُالالقن إٓ ظالالذ ضريَالالف دّالالد 

ًٚ، يَتدون أو ظذ إؿؾ ادٍروض أن يَتالدوا بالٚفٌْل  يف  ¢إن ادًِّغ مجًٔ

اٚل ﴿ ـؾ رء، يف ـؾ حرـٜ وشُقن، ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ، حٔالْام ؿالٚل: ـَ الْد  ََ الْؿ َف ُُ َن َف

ثاِلًرا ـَ َر اهلل َ  ـَ ِخَر َوَذ َٚن َيْرُجق اهلل َ َواْفَْٔقَم ٔا ـَ ـْ  َ
ٌٜ دِ َْ ًَ ، [31]األحزاب:﴾يِف َرُشقِل اهلل ِ أُْشَقٌة َح

يَهالالالالد إالالالالف، هالالالالق ظِٔالالالالف افًالالالالالم ؿالالالالدوتْٚ يف ـالالالالؾ رء، شالالالالقاًء ـالالالالٚن ظيالالالالٔاًم أو ـالالالالٚن 

ـالالٚن عًالؾ ؾٚحتتٓالالٚ صالٌرًا، ـالذفؽ ؿقفالالف ظِٔالف افهالالة وافًالالالم، يف خىٌالف افتالل 

، إذا ـٚن إمر ¢أمٚ بًد، ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر اقدي هدي دًّد 

ـذفؽ، ؾٔجٛ ظذ ـؾ مًِؿ، أو ـؾ ضٚئٍٜ مًِّٜ أو مجٚظٜ مًِّٜ، أ الؿ إذا 
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، يف ذفؽ إمر افذي هؿ ؿٚدمقن ¢أرادوا أمرًا، أن يوًقا أمٚمٓؿ هدي افٌْل 

ؾًالالؾ ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم، حتالالك هالالؿ يًٍِالالقا ظِٔالالف، ومؼالالؾقن ظِٔالالف، هالالؾ هُالالذا 

، هالالذه مَدمالالف ٓ بالالد فالالٔس ؾَالالط أن تُالالقن مًِقمالالٜ ظْالالد ¢بّثالالؾ ؾًِالالف، ويَتالالدوا بالالف 

، ـالالالالالام يَالالالالالٚل يف شالالالالالقيدا ًٜ ؿِالالالالالقهبؿ، ومالالالالالٚ  ءافنالالالالالٌٚب، بالالالالالؾ عالالالالالٛ أن تُالالالالالقن راشالالالالالخ

ًٚ مالالالٚ،  ـالالالالام ؾالالالٚٔن ،¢ اهلل رشالالالالقل هالالالدي ظالالالالذ إٓ يْىَِالالالقن ومالالالالٚ يتكالالالؾقن تكالالالالؾ

 افَالقإغ وضٌٔالٚن احلُالٚم، طِؿ مـ ٕنُقا أن ٕحـ ًٍف،ٕ ئًد افتٚريخ يَقفقن

 دالٚ ثالؿ افالدهر، مـ برهٜ اإلشالمٜٔ افٌالد اشتًّروا افذيـ افٍُٚر مـ أخذت افتل

 وتًالالالٚػ، تٌالالالٚرك اهلل حلُالالالؿ ادخٚفٍالالالٜ ؿالالالقإْٔٓؿ ورائٓالالالؿ مالالالـ خٍِالالالقا مْٓالالالٚ، خرجالالالقا

 ٕنالالُقا ورشالالقفف اهلل حلُالالؿ خمٚفٍتٓالالٚ ظالالذ هبالالٚ حيُّالالقن احلُالالٚم يزافالالقا ٓ ؾٓالالل

 وًٕالالجـ وٕيِالالؿ اهلل، فؼالاليًٜ ادخٚفٍالالٜ بٖحُالالٚمٓؿ، وًٕالالٚق افنالالُقى، هالالذه ٕحالالـ

 افالذي احلُالؿ، هالذا مالـ اخلالالص ٕريالد مًروؾالف، ؾتـ هذه أخره، إػ وو... وَٕتؾ

ًٚ  ـٚن شقءً  اهلل، إزل مٚ بٌر حُامً  هق ًٚ، ـٚن أو صٔقظٔ ًٚ  أي ـالٚن أو ديَّراضٔ  ٕيٚمال

 ؟ اخلالص ضريؼ هق ؾام اإلشالم، ٕيٚم هق فٔس

ضريالالؼ اخلالالالص هالالق ضريالالؼ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم، فَالالد ظالالٚش افٌْالالل 

ًٚ، ثالثالالالالالٜ ظؼالالالال شالالالالالْف يف مُالالالالٜ حتالالالالالٝ حُالالالالالؿ  ¢ يف دظقتالالالالف ـالالالالالام تًِّالالالالقن مجًٔالالالالال

 ًٚ ٕالف دظالك افْالٚس إػ ظٌالٚدة اهلل وحالده أ شقىافىٚؽقت، ؾامذا ؾًؾ، مل يًٍؾ صٔئ

اصالتد افوالٌط ظالذ  ٓ ذيؽ فف، وإػ تثٍَٔٓؿ، وتًريٍٓؿ بؼيًٜ رهبؿ، ثؿ دٚ

ادًالالالِّغ هْالالالٚك، أمالالالرهؿ بالالالٚن هيالالالٚجروا إػ احلٌنالالالٜ، ٕٕالالالف ـالالالٚن هْالالالٚك رجالالالؾ مالالالـ 

مِقك احلٌنٜ، ـٚن مـ ادِقك افًٚدفغ، وهق ادًرو ف اشّف بٚفْجالٚر، ؾالٖمر 

رشالالالالقل اهلل ظِٔالالالالف افًالالالالالم، مالالالالـ ـالالالالٚن ٓ يًالالالالتىٔع أن يهالالالالز، حتالالالالٝ ذفالالالالؽ احلُالالالالؿ 

افالالالذي ؾٔالالالف، افًالالالدل واحلريالالالٜ،  اجلالالالٚئر، أن خيالالالرج مالالالـ هالالالذا احلُالالالؿ إػ ذاك افٌِالالالد

حلٌنالٜ، وقالذا تالٚريخ مًالرو ف يف افًالرة، اوٕحق ذفؽ، ثؿ جٚء هجالره ثٕٚٔالٜ إػ 
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َر ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم أن هيالالٚجر هالالق بًٍْالالف إػ ادديْالالٜ بًالالد أن ـالالٚن ؿالالد  ثالالؿ ُأِمالال

اصالالىٍك مالالـ أهالالؾ ادديْالالٜ، رجالالًٚٓ امْالالقا بالالٚهلل ورشالالقفف، ـالالٚن ؿالالد اجتّالالع هبالالؿ، يف 

بٖٕالالالالف ؿالالالالد ؿٚمالالالالٝ ٕالالالالقاة مالالالالـ افرجالالالالٚل  ¢صالالالالًر أو ظالالالالر ف افٌْالالالالل  بًٔالالالالٜ افًٌَالالالالٜ، ؾِالالالالام

ادالالالالالٗمْغ يف ادديْالالالالالٜ، هالالالالالٚجر إفالالالالالٔٓؿ، وهْالالالالالٚك بالالالالالدأت هالالالالالذه افْالالالالالقاة تالالالالالٗيت أـِٓالالالالالٚ 

وثامرهالالالالٚ، و تالالالالد دظقعالالالالٚ، ؾتنالالالالّؾ بٔالالالالقت ـثالالالالر مالالالالـ بٔقتالالالالٚت ادديْالالالالٜ وأهِٓالالالالٚ، 

وجرت بًد ذفؽ ادًٚرك بغ ادًِّغ افذيـ ؽزوا يف ظَر دارهالؿ يف ادديْالٜ 

مالالـ مُالالٜ إػ ادديْالالٜ فَِوالالٚء ظالالذ هالالذه  امالالـ ادؼالالـغ، وافالالذيـ جالالٚؤوادْالالقرة 

افدظقة، إػ اخر مٚ هْٚفؽ مـ افًرة ادًروؾٜ، ؾٚٔن ٕتًجٛ ٕحـ مـ هالٗٓء 

، ويتًجِقن إمر بٚشالتٌٚق إمالقر ؿٌالؾ ¢افنٌٚب افذيـ خيٚفٍقن ضريَٜ افٌْل 

ًٚ مٚ.  أن يٖيت أوان اجلٓٚد، افذي ٓ بد مْف، يقم

اجلٓالٚد ٓ بالد فالف مالـ مَالدمٚت، أول ذفالؽ ؾٓالؿ اإلشالالم افهالحٔ ، وفُـ هذا 

ًٚ ـٚمالً، ؾٔقم يتجّع ضٚئٍٜ  ًٚ، و تىٌَٔف ظذ هٗٓء ادًِّغ تىٌَٔ ؾٓاًم صحٔح

مالـ افْالالٚس، يٌٌِالالقن اثْالالل ظؼالال أفالالػ مالالـ هالالٗٓء ادًالالِّغ افالالذيـ ؾّٓالالقا اإلشالالالم 

ًٚ، وضٌَالالالالقه يف ٍٕقشالالالالٓؿ، حْٔئالالالالًذ شالالالالق ف ٓ يُالالالالقن هبالالالالؿ حٚجالالالال ف أن ؾٓالالالالاًم صالالالالحٔح

يثقروا بؾ شٔثٚر ظِالٔٓؿ، ـالام وؿالع مالع افرشالقل ظِٔالف افهالالة وافًالالم، شٔوالٌط 

ظِالالالالالٔٓؿ وربالالالالالام شٔوالالالالالىرون إػ أن هيالالالالالٚجروا إػ مُالالالالالٚن اخالالالالالر إمالالالالالٚ فًٔالالالالالقدوا إػ 

بِدهؿ، أؿقي مٚ ـٕٚقا، أو أن يٗشًقا مجٚظتٓؿ،ويُتِقا مجًٓالؿ يف بِالٍد أخالر، 

عالالٛ ظالالذ أي ضٚئٍالالٜ وهالالذه إمالالقر بٔالالد اهلل ظالالز وجالالؾ، وفُالالـ ادَهالالقد هالالق إٔالالف 

تريد أن حتَؼ مٚ جٚء يف افًٗال، مالـ اجلٓالٚد يف شالٌٔؾ اهلل ظالز وجالؾ، وافَوالٚء 

ظالالالالذ افالالالالذيـ حيُّالالالالقن بٌالالالالر مالالالالٚ إٔالالالالزل اهلل، هالالالالذا ٓ بالالالالد فالالالالف مالالالالـ افٍٓالالالالؿ افهالالالالحٔ  

فإلشالم، وافتىٌٔؼ افهحٔ  قذا اإلشالم ظالذ ادِتالزمغ بالف، ويف اظتَالٚدي أن 

، يف أي أرض مالـ إراِض اإلشالالمٜٔ، هذا ٓ يقجالد افٔالقم مالع إشالػ افنالديد
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ًٚ، ؾًّْالالك ذفالالؽ إٔالالف فالالـ يتُالالقن هالالذه اجلامظالالٜ،وفـ  وذفالالؽ ٕن إمالالر إذا ـالالٚن خٍٔالال

تيٓالالالر ؿالالالقعؿ، وإٓ ؾالالالام بالالالٚقؿ يًِّالالالقن يف ـالالالام يَالالالٚل يف فِٔالالالٜ ٓ ؿّالالالر ؾٔٓالالالٚ، ومالالالٚ 

بالالالٚقؿ ٓ يًالالالتًْٔقن بٚدًالالالِّغ أخالالالريـ، افالالالذيـ ؿالالالد يِتَالالالقن مًٓالالالؿ، يف خىٓالالالؿ 

ًّالالالؾ بٚإلشالالالالم افهالالالحٔ ، فًُِالالالؿ تالالالذـرون بًالالالض اجلامظالالالٚت ادًالالالتَٔؿ، يف اف

افتل ؿٚمالٝ فتٍْٔالذ مثالؾ هالذا افٌالرض، يف بًالض افالٌالد اإلشالالمٜٔ، ثالؿ ـالٚن ظٚؿٌالٜ 

أمالالرهؿ أن رجًالالٝ افالالدظقة إػ افََٓالالرة، اخالالر رء وؿالالع يف شالالقريٚ مالالثالً، وٕحالالـ 

مـ شُٚن شقريٚ، بًد أن ثٚرت افثقرة افًقريٜ ود افًٌٞ وهق بال صؽ يًْل، 

ؽالالالر إشالالالالمل، بالالالؾ هالالالق حُالالالؿ ـالالالٚؾر، مالالالٚ ـالالالٚن ادًالالالِّقن يف شالالالقريٚ ؾَالالالط حُالالالؿ 

يًِّالالقن بالالٚن هْالالٚك مجٚظالالف يًِّالالقن هًا، وإٓ فالالق أظِْقهالالٚ فتجالالٚوب ادًالالِّقن 

مًٓؿ، مـ ـٚن يريد فف احلٔالٚة أخالرة، ؾالامذا ـٕٚالٝ افْتٔجالٜ، ـالام تًِّالقن ؿاال 

ظالالالالذ هالالالالذه احلرـالالالالٜ، وشالالالالٍُٝ دمالالالالٚء أفالالالالق ف ادًالالالالِّغ، مالالالالـ افنالالالالٌٚن وافرجالالالالٚل 

افًْالالالٚء، وإضٍالالالٚل، وهالالالدمٝ افٌٔالالالقت، بالالالؾ وادًالالالٚجد ظالالالذ مالالالـ ـالالالٚن ؾٔٓالالالٚ إػ و

 اخره، دٚذا ؟

، يف افَٔالالٚم بدوفالالٜ اإلشالالالم، فالالذفؽ أؿالالقل، ¢ٕ الالؿ مل يًالالُِقا ضريالالؼ افٌْالالل 

جالالالقاب هالالالذا افًالالالٗال بٚختهالالالٚر إْٔالالالٚ ٓ ْٕهالالال ، بالالالٖي حرـالالالف إَالبٔالالالٜ يالالالراد إؿٚمتٓالالالٚ 

هالالالدي افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم، افٔالالالقم، فًالالالٌٌغ اثْالالالغ، افًالالالٌٛ إول إالالالف، خالالالال ف 

وافًٌٛ افثٚ:ي ٕن مثؾ هذه اخلالؾالٚت ؿالد جربالٝ، ؾِالؿ تٍِال  ومل تالْج ، ومالـ 

 رأى افًزة بٌره، ؾًِٔتز، هذا جقاب افًٗال.

 ( 00:  19: 50/ 429) اهلدى والنور /
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 ال طاع١ يًخانِ يف َعص١ٝ اهلل

 افنٔخ [ ] إَىٚع يف احلديٞ يف جمِس

فٔس دًالِؿ أن يىٔالع أحالدًا يف مًهالٜٔ اهلل ظالز وجالؾ شالقاء ـالٚن أمالرًا  افنٔخ:

ًٚ أو أي صخص اخر فف إمرة ووٓيٜ ظذ ادًالِؿ،  ًٚ أو ـٚن أب حٚـاًم أو ـٚن ظٚد

ؾال عالقز فالف إضٚظتالف يف مًهالٜٔ اهلل ظالز وجالؾ، هالذا هالق ادًْالك افالذي يٍّٓالف ـالؾ 

 ًٜ  إػ يقمْٚ هذا. ظريب وظِٔف جرى ظِامء ادًِّغ ؿٚضٌ

ومـ صٗم افتحزب وافتُتؾ اجلامظل ظذ ؽر افُتٚب وافًالْٜ، وإٕالام ظالذ 

مٚ يالزظؿ افالًٌض إٔالف مالـ ادهالِحٜ أن يتُتالؾ ادًالِّقن أو بًوالٓؿ ظالذ  ّالع 

خٚص يقوع فف مْٟٓ وٕيٚم ؽر مًتّد ظذ افُتالٚب وافًالْٜ، ويُالقن مالـ اثالٚر 

ِالالالػ تٖوقالالالٚ وتًٍالالالرهٚ ذاك افْيالالالٚم إٔالالالف إن صالالالقدم بالالالًٌض افْهالالالقص افؼالالالظٜٔ تُ

 تًٍرًا ٓ يتًٚرض مع ٕيٚمف. 

مالالـ إمثِالالٜ ظالالذ ذفالالؽ هالالذا احلالالديٞ افهالالحٔ ، وؿٌالالؾ اخلالالقض يف تقوالالٔ  

أرشالؾ هيالٜ وأمالر ظِالٔٓؿ  ¢ادثٚل ٕذـر بًٌٛ ورود احلديٞ، ذفالؽ أن افٌْالل 

أمرًا، ؾٌدا قذا إمر أن عرب أصالحٚبف يف ضالٚظتٓؿ إيالٚه، ؾالٖمرهؿ أن عًّالقا 

ًٚ، ـالال ٚن إمالالر واجالالٛ آتٌالالٚع افتٍْٔالالذ  ٕن مجالالع احلىالالٛ أمالالر ظالالٚدي ؾِالالؿ فالالف حىٌالال

يالالٖمرهؿ بّخٚفٍالالٜ فِؼالالع ؾجًّالالقا، ثالالؿ ؿالالٚل قالالؿ: أوؿالالدوا افْالالٚر يف هالالذا احلىالالٛ 

ؾًٍِالالقا، افتٍالالقا حققالالٚ ؾًٍِالالقا.. أفَالالقا إًٍٔالالُؿ ؾٔٓالالٚ وؿٍالالقا وٕيالالر بًوالالٓؿ فالالًٌض 
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ٓ ًٍٕالالؾ حتالالك ًٕالالٖل إٓ ؾالالرارًا مالالـ افْالالٚر، واهلل  ¢ؿالالٚفقا: واهلل مالالٚ امْالالٚ برشالالقل اهلل 

فالالالق دخِقهالالالٚ مالالالٚ خرجالالالقا »ؾَالالالٚل:  ¢، ؾٖرشالالالِقا رشالالالقًٓ إػ افٌْالالالل ¢رشالالالقل اهلل 

مالع ذفالؽ وجالد  شمْٓٚ إػ أن تَقم افًٚظٜ، ٓ ضٚظالٜ دخِالقق يف مًهالٜٔ اخلالٚفؼ

بًالالض افْالالٚس مالالـ تالالٖول احلالالديٞ بخالالال ف تٖويِالالف افهالالحٔ  ادًالالرو ف ؾَالالٚفقا: ٓ 

ع يًتَالد بالٖن مالٚ أمالر بالف مًهالٜٔ، ضٚظٜ دخِالقق يف مًهالٜٔ اخلالٚفؼ إذا ـالٚن ادىالٚ

أمالالٚ إذا ـالالٚن إمالالر أمالالر ٓ يًتَالالد أن مالالٚ أمالالر بالالف مًهالالٜٔ فُالالـ ادالالٖمقر يًتَالالد إٔالالف 

 مًهٜٔ ؾٔجقز فف إضٚظٜ إمر واحلٚفٜ هذه. 

وإٔالالٚ أذـالالر جٔالالدًا مْٚؿنالالٜ جالالرت بْٔالالل وبالالغ مجٚظالالٜ مالالـ حالالزب افتحريالالر، ـالالٚن 

ريٚ، وهالذا افًالجـ مجًْل مًٓؿ افًجـ يف احلًُٜ ظْدٕٚ يف صالامل ذق شالق

ًٚ جالدًا، وإوالقاء  ًٚ ظٚفٔال مـ ؾوٚئؾ ظٌالد افْالٚس ؾٓالق افالذي بْالٚه هْالٚك وـالٚن شالجْ

مًَِالالٜ بٚفًالالَػ مالالـ ؾالالقق، وحٔالالْام شالالٖفْٚهؿ ظِالالـ افنالال ؿالالٚل: حتالالك ٓ يْتحالالروا، 

 ظْدمٚ يًتًِّقن افزجٚج هذا فالٕتحٚر.

وشالالٌحٚن اهلل! افقالالء بٚفقالالء يالالذـر ـالالٚن افالالداؾع فًِالالٗال إْٔالالل حٔالالْام ظرؾالالٝ 

 اخالالر حليالالٜ وؿالالد أخالالذو:ي بًالالٔٚرة ٕٓالالدروؾر هالالذه افتالالل هالالل تٌالالع اجلالالٔش، إْٔالالل يف

شالالٖرؾع إػ شالالجـ احلًالالُٜ، أرشالالِٝ بنالالظٜ إػ أحالالد أوٓدي يالالٖتْٔل بهالالحٔ  

مًالالالِؿ وافنالالالْىٜ برايالالالٜ وؿِالالالؿ رصالالالٚص وإػ اخالالالره، مالالالـ أجالالالؾ أصالالالتٌؾ هْالالالٚك ؾٔالالالف، 

ثر افنٚهد: ؾحْٔام وصِْٚ إػ افًجـ وجدٕٚ هْٚك مجٚظٜ مـ حزب افتحرير أـ

ًٚ، ؾُْٚ ٕتْٚؿش مًٓؿ فٔالً  ٚرًا مـ مجِتٓالٚ هالذه ادًالٖفٜ  مـ ةًٜ ظؼ صخه

ًٜ أن إمالالر إذا أمالالر  وهْالالٚ افنالالٚهد: ؾيالالبٝ قالالؿ ادثالالؾ أيت: حٔالالْام ذـالالر ساحالال

بقالالالء وهالالالق ٓ يًتَالالالد أن هالالالذا إمالالالر حالالالرام ؾًالالالذ ادالالالٖمقريـ إضٚظتالالالف وفالالالق ـالالالٕٚقا 
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إٔالٝ مالٚذا تالرى يف ؿقفالف ظِٔالف  يًتَدون إٔف حرام، ضبالٝ فالف ادثالؾ أيت: ؿِالٝ:

هالالؾ تًتَالالد هالالذا أو إٔالالٝ مالالع رأي احلٍْٔالالٜ  شمالالٚ أشالالُر ـثالالره ؾَِِٔالالف حالالرام»افًالالالم: 

ن افَِٔالالؾ ادحالالرم هالالق: ةالالر افًْالالٛ ؾَالالط، أمالالٚ ادًالالُر مالالـ ؽالالر إافالالذيـ يَقفالالقن: 

م وافَِٔالالؾ جالٚئز، أتالالرى هالالذا افالرأي أو تالالرى ظّالالقم ر  َحالال هالق ادُ  هةالر افًْالالٛ ؾُثالالر

 شمالٚ أشالُر ـثالره ؿِِٔالف حالرام، ـالؾ مًالُر ةالر وـالؾ ةالر..»ؿقفف ظِٔالف افًالالم: 

ؿالالالٚل: ٓ إٔالالالالٚ أرى ـالالالالام جالالالالٚء يف احلالالالالديٞ، ؿِالالالالٝ فالالالالف: هالالالالٛ أن أمالالالالرك ـالالالالٚن حٍْالالالالل 

ادالالالالذهٛ، وفالالالالٔس ضوري يُالالالالقن حٍْالالالالل ادالالالالذهٛ يف ـالالالالؾ ادًالالالالٚئؾ يف هالالالالذه 

ةالالر افًْالالٛ، ... وإػ  يالالرى ذفالالؽ، ؾٖبالالٚح اخلّالالر ـِالالف مالالٚ ظالالدا ادًالالٖفٜ ؾَالالط هالالق

بًالالالد ظْالالالف أمالالالٚ أؿالالالؾ مالالالـ افُثالالالر اذب مْالالالف،  ٔالالالز فًٍْالالالؽ أن أاخالالالره، ؾَالالالط افُثالالالر 

ؿالالٚل: هالالذا إذا  شٓ ضٚظالالٜ دخِالالقق ...»تىًٔالالف؟ ؿالالٚل: ًٕالالؿ، ؿِالالٝ فالالف: واحلالالديٞ: 

ـٚن هق يرى أن هذا حرام هْٚ افنٚهد، وفذفؽ هذا افَٔد افالذي ووالًْٚه هْالٚ أمالر 

رأي  ضوري جدًا، وٓ أدري إذا ـٚن هق صالٚحٌْٚ ٓ يالزال ؾٔالف هالذه افٌَٔالٜ مالـ افال

ٕ:ي إٔالالٚ ظرؾتالالف مْالالذ ثالثالالغ شالالْٜ افتَٔالالٝ ؾٔالالف يف ادًالالجد احلالالرام، ومالالـ هْالالٚك هالالق 

 تٌْك ادذهٛ افًٍِل. 

 : .. ( 22. : 7/  13) اهلدى والنور /  
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 ٌٖ ايتعاٌَ يف ايطٛم ايطٛدا٤  

 رلايف١ يٛيٞ األَس

شٚئؾ يًٖل يَقل: هالؾ عالقز افتًٚمالؾ يف افًالقق افًالقداء يًْالل يف  مداخِٜ:

 هؾ افتًٚمؾ هبٚ خمٚفػ ٕمر وال إمر.افك ف، و

أمالالٚ افتًٚمالالؾ بٚفكالال ف هالالذا ؾالالال عالالقز، ٓ يف افًالالقق افًالالقداء وٓ يف  افنالالٔخ:

 افٌٔوٚء.

ٕن هالالالذه افًّالالالالت افقرؿٔالالالٜ فالالالٔس قالالالٚ ؿّٔالالالٜ ذاتٔالالالٜ، يًْالالالل ٓ ؾالالالرق، عالالالٛ أن 

تْتٌٓالالقا قالالذا، ٓ ؾالالرق بالالغ افكالال ف أن، وبٔالالْام ـالالٚن ؿٌالالؾ شالالْٜ مالالـ افزمالالٚن، حٔالالٞ 

أبقاب افكاؾغ مٍتحٜ، وتًتٌَؾ زبٚئْٓٚ، هذه افًقق افٌٔوٚء، أن ـْٝ  د 

 إٌَِٝ مٚذا؟ إػ شقق شقداء.

يقمئالالالالذ مل يُالالالالـ افتًٚمالالالالؾ بالالالالٚفًّالت افقرؿٔالالالالٜ س ف  الالالالٚرة، ٓ عالالالالقز يقمئالالالالذ 

 ؾوالً ظذ هذا افٔقم.

أمٚ هذه افُِّٜ افتل تنٚع يف هالذا افزمالٚن وهالل خمٚفٍالٜ وال إمالر، هالذه مالع 

ـثرًا مـ افدظٚة، افذيـ يزظّقن أ ؿ مالـ افالدظٚة إػ اإلشالالم،  إشػ يًتٌِٓٚ

ٓ عالالقز خمٚفٍالالٜ وال إمالالر، إٔالالٚ أؿالالقل مًٓالالؿ ٓ عالالقز فًِّالالِؿ أن خيالالٚفػ وال 

 إمر، فُـ مٚ صٌٌٜ مٚ صٍٜ هذا افقال؟
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إٔالالتؿ تًرؾالالقا أن افقٓيالالٜ ؿًالالّغ، ْٕتَالالؾ هبالالٚ إػ مقوالالقع فالالف ظالؿالالٜ افتهالالق ف، 

ّٜٔتًرؾقن أن  ـ ٔت  رشٚفٜ افٍرق بغ أوفٔٚء افرمحـ وأوفٔٚء افنٔىٚن.أفػ  اب

ؾٍالالل أوفٔالالٚء يالالزظؿ ـثالالر مالالـ افْالالٚس، أ الالؿ يىالالرون يف اجلالالق وٓ ـٚفهالالَر، وٓ  

ـٚفْنالالال، أـثالالالر مالالالـ ذفالالالؽ بحٔالالالٞ يهالالالٌ  هْالالالٚ ويهالالالع افيٓالالالر يف مُالالالٜ، وافًُالالالس 

 بٚفًُس وهُذا.

 هالالالٗٓء أوفٔالالالٚء وفُالالالـ أوفٔالالالٚء مالالالـ؟ أوفٔالالالٚء افنالالالٔىٚن، وفًٔالالالقا أوفٔالالالٚء افالالالرمحـ،

ّٔاٜلؾَالٚفقا بالٖن  ـ ٔت ًٚ مالـ هالالٗٓء متيالٚهريـ يف أزؿالالٜ  ابالال رمحالف اهلل ذات مالالرة رأى ٕٚشال

ًٚ وهالؿ مًًِالِقن بالٕٚؽالل، ومٌِِالقن  دمنؼ، هذا ؿٌؾ يُّالـ شالًٌٜ ؿالرون تَريٌال

بٕٚؾالالالالٚظل افوالالالالخٚم يف أظْالالالالٚؿٓؿ يرهٌالالالالقن افْالالالالٚس، وهبالالالالذا اإلرهالالالالٚب، يتيالالالالٚهرون 

ٓ تيالالالالالهؿ، وأ الالالالالؿ بالالالالالٖ ؿ أبْالالالالالٚء افنالالالالالٔقخ، أي صالالالالالٔقخ افىريالالالالالؼ، هالالالالالذه إؾالالالالالٚظل 

ـ يدخِقن افْٚر، وؾًالً يدخِقن افْٚر، فُالـ بحٔالؾ صالٔىٕٚٔف، فُالـ هالذا افرجالؾ  ابال

ّٜٔ ـَ ﴿رمحالف اهلل، فَالقة إيامٕالف بالٚهلل تٌالٚرك وتًالٚػ: وخٚصالٜ بَقفالف تًالٚػ:  ٔت الِذي َواف 

َْٚ َِ ٌُ ْؿ ُش ُٓ ِدَيْ  ْٓ ٚ َفَْ َْٔ
 .[51]العنكبوت:﴾َجَٚهُدوا ؾِ

َُْْكُ ُرُش ﴿وؿقفف:  ٚ َف  ٕ َٔٚإِ ْٕ َٔٚةِ افد  ـَ اَمُْقا يِف احْلَ ٚ َواف ِذي  .[61]غافر:﴾ََِْ

إمالالر أمالالر افٌِالالد يقمئالالذ دمنالالؼ، وؿالالٚل فالالف إٔالالٚ  ـالالٚن ؿالالد حتالالداهؿ، ودخالالؾ ظالالذ

أريد أن أدخؾ مع هٗٓء افتْقر، افذي هؿ يَِقن إًٍٔٓؿ ؾٔف، وٓ حيسؿقن ـالام 

ق أن تالالٖمر يزظّالالقن، ومالالـ احالالسق مْالالٚ ؾٓالالق افُالالٚذب، وفُالالـ ال ذط واحالالد، وهالال

ؾ أبالالدا ؿ بٚخلالالؾ ويًُالالقن  الال  ً ٌَ بْالالزع هالالذه افثٔالالٚب ظالالْٓؿ، وأن يالالدخِقا احلالالامم وُت

 ثٔٚب بٔوٚء ٕئٍٜ، ثؿ إٔٚ أدخؾ مًٓؿ افتْقر، ؾّـ احسق ؾٓق افُٚذب.
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يقمئالذ رؾٚظٔالالٜ بىٚئحٔالالٜ اشالامهٚ، ظالالر ف بالالٖن  ٜوافىريَالال ٜدالٚ شالالّع صالٔخ افىريَالال

ّٜٔافنٔخ  ـ ٔت دهْقن أبدا ؿ وثٔٚهبؿ بامدة ـنػ ه هٗٓء ودجِٓؿ، وأ ؿ ي اب

 ظٚزفٜ مـ افْٚر.

ادٚدة هذه ظرؾتّقهٚ أن أمٚ مـ ؿٌؾ ـٕٚٝ ـٚفًحر ٓ يًرؾٓٚ إٓ أؾالراد مالـ 

افْالالالالٚس، يًالالالالتٌِقن والالالالًٍٚء افًَالالالالقل وإحالالالالالم، وييٓالالالالرون قالالالالؿ أ الالالالؿ أصالالالالحٚب 

ـرامالالالٚت ومًجالالالزات بًالالالٌٛ إتًالالالٚهبؿ فِىريالالالؼ، ؾِالالالام ظالالالر ف صالالالٔخ افٌىٚئحٔالالالٜ أن 

ـ تصالٔخ اإلشالالالم  ّٔالاٜلابال ـنالالػ ههالؿ اظتالالذر ؿالالٚل إالف مالالٚ ظْالالده اشالتًداد إٔالالف يٌالالٚري  ٔ

ّٜٔصٔخ اإلشالم  ـ ٔت  ؾٓٗٓء أوفٔٚء افنٔىٚن وفٔس أوفٔٚء افرمحـ. ،اب

أظقد ٕؿقل: ٓ ٕريد أن َٕالٔس أوفٔالٚء إمالقر أن، ظالذ أوفٔالٚء افنالٔٚضغ يف 

فالذيـ ذاك افزمٚن، فُْالل أريالد أن أبالغ احلُالؿ افؼالظل يف مالـ هالؿ أوفٔالٚء إمالر ا

 عٛ ضٚظتٓؿ.

هالالؿ افالالذيـ يْىَِالالقن يف حُّٓالالؿ، وأمالالتٓؿ وفنالالًٌٓؿ، ظالالذ ـتالالٚب اهلل وظالالذ 

، ـالالام ـالالٚن اخلٍِالالٚء افراصالالدون ومالالـ شالالٚر شالالرهؿ مالالـ بًالالض ¢شالالْٜ رشالالقل اهلل، 

 ادِقك افذيـ جٚءوا مـ بًدهؿ.

هالالالالالٗٓء احلُالالالالالٚم افالالالالالذيـ يوالالالالالًقن ٕهالالالالالٛ أظٔالالالالالْٓؿ، حتُالالالالالٔؿ افؼالالالالاليًٜ، عالالالالالٛ 

بَٕٚقن وهذا افَٕٚقن يتىقر ويتٌالر مالٚ بالغ ظنالٜٔ إضٚظتٓؿ، أمٚ وال إمر حيُؿ 

ًٚ يف افًقق افٌٔوٚء إٌَِالٝ إػ شالقق شالقداء، وافَالٕٚقن اووحٚهٚ ـام رأيتؿ  ٍٕ

 ٓ يزال هق هق.

ًٚ ٕحالـ عالٛ أن ٕراظالل آحُالٚم افؼالظٜٔ إصالِٜٔ أن  ًّالالت افقرؿٔالٜ افأيو
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 حالالالالالدود هالالالالالذه ٓ عالالالالالقز ادتالالالالالٚجرة هبالالالالالٚ أبالالالالالدًا يف أي زمالالالالالٚن ويف أي مُالالالالالٚن إٓ يف

 افيورة واحلٚجٜ ادِحٜ فٍِرد.

ـرجؾ يٖيت مالثالً مالـ بالالد أجٌْٔالف يريالد أن يًالٔش يف هالذا افٌِالد، ؾالال بالد فالف أن  

 ٜ هْٚ، هذا موىر.ِيك ف افًِّٜ افقرؿٜٔ إجٌْٜٔ، بًّ

أمالالالٚ خٚصالالالٜ دالالالٚ يهالالالر موالالالٚربٜ يف إشالالالقاق وظالالالرؾتؿ مالالالـ ؿهالالالٜ افًالالالراق، دالالالٚ 

افًالالالراق وبالالالغ إيالالالران، إتؼالالال خالالالز بٖٕالالالف ووالالالًٝ احلالالالرب أوزارهالالالٚ واحلّالالالد هلل بالالالغ 

صسوا افًِّٜ افًراؿٔالٜ، اافًِّٜ افًراؿٜٔ افًراؿٔغ أن شتَقى، ؾرـض افْٚس و

 وهظٚن مٚ ؾقجٗا بيبٜ أخرى، ؾخنوا مٚ صٚء اهلل.

ؾٓذه هل ادَٚمرة يًْل، ؾال عقز فًِِّؿ أن يتالٚجر يف هالذه إمالقر، وإٕالام 

 ؾَط.يف حدود افيورة واحلٚجٜ ادِحٜ 

 (  00:  21: 12/ 229) اهلدى والنور /

 ( 00:  22: 25/ 229) اهلدى والنور /
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 حدٚد طاع١ األَسا٤

 افًٗال افثٚ:ي مٚ هل حدود افًّع وافىٚظٜ يف مجٚظٜ افدظقة؟ مداخِٜ:

فالالالٔس هْالالالٚك حالالالدود ٕن افىٚظالالالٜ افتالالالل  الالالٛ إٕالالالام هالالالل فنخهالالالغ يف  افنالالالٔخ:

وافًالم إول هق اخلٍِٜٔ وأخالر هالق افدٕٔٚ ؾَط مـ بًد افرشقل ظِٔف افهالة 

 ًٚ ًٚ صالٚر واجٌال افزوج، ؾ٘ذا أمر اخلٍِٜٔ بٖمر ـالٚن هالذا إمالر أصالِف يف افؼالع مٌٚحال

ًٚ عٛ ظِٔٓٚ أن تٍْذه، أمٚ  ـذفؽ افزوج إذا أمر زوجتف بٖمر مٚ وأصِف مٌٚح أيو

مـ شقى ذفؽ ؾال ضٚظٜ واجٌٜ، وإمر يًقد حْٔئذ إػ ادٖمقر بف إن رأى ؾًؾ 

 إن مل يًٍؾ ؾال إثؿ ظِٔف.و

 ( 00:  37: 47/   352) اهلدى والنور / 
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 َا حهِ ايكٝاّ بأعُاٍ يف ْفطٗا  

 َباح١ ٚايدٚي١ ال تطُح بٗا

هْالالٚك مًالالٖفٜ تًالالٚءل هبالالٚ ـثالالريـ امالالـ يٍالالدون إػ ادُِّالالٜ فًِّالالؾ،  مداخِالالٜ:

هالالالؿ يالالالٖتقن ظالالالذ ظَالالالقد مًْٔالالالٜ وأظالالالامل دالالالددة، ثالالالؿ ؾالالالٔام بًالالالد يتكالالالؾقن بًالالالض 

ت إخالالالرى ـالالالٖن عالالالد فالالالف ظّالالالؾ اخالالالر يف وؿتالالالف اخلالالالٚص خالالالٚرج افالالالدوام افتكالالالؾٚ

افرشّل أو ادتٍؼ ظِٔف يف افًَد، ؾًّٔالؾ يف هالذا افًّالؾ، بًوالٓؿ يتحالرج مْالف، 

أو افًٌض أخر ينسي فف شٔٚرة خٚصٜ بف ثؿ حيّؾ افْٚس بٕٚجرة، بْٔام مثالً 

ٕمالالر، ؾالالام افدوفالالٜ وافْيالالٚم ٓ يًالالّ  إٓ بٚفًالالٔٚرات افتٚـزالال ادخهقصالالٜ قالالذا ا

 هق احلُؿ يف مثؾ هذه إمقر؟

 أوًٓ: افتًٚؿد بغ مـ ومـ؟ افنٔخ:

 يُقن بغ صخص أو مٗشًٜ أو جٜٓ حُقمٜٔ. مداخِٜ:

مالالع صالالخص، أو مالالع ذـالالٜ قالالٚ مالالدير  ق أخالالل بالالغ مالالـ يتًٚمالالؾر  َؾالال إٔالالٚ أُ  افنالالٔخ:

ول، ظالالالالذ ذوط، حْٔئالالالالٍذ َٕالالالالقل ـالالالالام ؿالالالالٚل افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم امالالالالٚ هالالالالق مًالالالالٗ

وبغ أن خيٚفػ ادًالِؿ افْيالٚم احلالٚـؿ، مالـ  شٗمْقن ظْد ذوضٓؿاد»مًِقم: 

إمثِالٜ مالثالً ادًروؾالٜ وافتالل ـثالرًا مالٚ أشالٖل ظْٓالٚ: افٌربالٚء ٓ يًالّ  قالؿ بالالٚحلٟ 

إٓ ـؾ ةس شْقات مالثالً ؾُثالرًا مالٚ شالئِٝ: هالؾ عالقز ال أن أجالٚوز ادَٔالٚت 
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ًٜ ٕ:ي ٓ أظالالر ف هالالق مالالٚ ؿهالالده؟ أ ؿالالقل: ٓ، ٓ عالالقز، بٌالالر إحالالرام، أؿالالقل إٔالالٚ بداهالال

ٚ﴿صخص إذا شٓٚ أو ٕز:  إَل ْٖ َْٔٚ َأْو َأْخَى ًِ َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َْٚ ٓ ُت مالع  [315]البقرة:﴾َرب 

ذفؽ يتدارك ويرجع، أمٚ ظّدًا هذا مٚ عقز، ؿٚل: فُـ مالٚ يًالّحقا فْالٚ، هْالٚ إذًا 

يُْنالػ افٌىالٚء وًٕالالر ف افًالٌٛ احلٚمالؾ ظالالذ مثالؾ ذفالؽ افًالالٗال افٌريالٛ، ؿالالٚل: 

قا فْالالٚ جمالالرد مالالٚ يروٕالٚ دالالرمغ هالالٚت ٕالالرى هقيتالؽ وـالالذا.. جالالقازك ؾ٘مالالٚ ٓ يًالّح

أن يُتنالالالالٍقا إٔالالالالف ؽريالالالالٛ أو خمتالالالالقم إٔالالالالف ؿالالالالد حالالالالٟ ؾرجًالالالالقه، ؾٖٕالالالالٚ أؾتٔالالالالٝ بؼالالالالط 

شالالٖذـره إٔالالف عالالقز فالالؽ يالالٚ أخالالل أن تتجالالٚوز هالالذا ادُالالٚن افالالذي ؾٔالالف هالالذا افٍحالالص 

وهالالالذه افدؿالالالٜ  ٕٕالالالف مُالالالٚن اإلحالالالرام فالالالٔس دهالالالقر بّالالالس أو مالالالسيـ أو ةًالالالٜ أو 

ؼالالالة أمتالالالٚر ادُالالالٚن واشالالالع، ؾَِالالالٝ: هالالالذا هالالالق ادخالالالرج ؾٖٕالالالٝ تالالالدخؾ ادَٔالالالٚت ظ

 وتتجٚوز افتٍتٔش بدون إحرام ثؿ تٌِس إحرامؽ وتتٚبع ضريَؽ.

هُالالذا أؾتٔالالٝ وبًالالد ذفالالؽ ٌٕٓالالٝ أن هالالذا ٓ يًالالر احلالالٚل  ٕ الالؿ يٍتنالالقن حتالالك 

ظْد احلرم... إػ بٚب احلرم، فُـ افنٚهد: فالق ؾروالْٚ ـالٚن إمالر هُالذا وقالذه 

 ة صقر ـثرة وظديدة جدًا.افهقر

ٕالالف ٓ عالالقز خمٚفٍالالٜ وال إمالالر.. افَٚظالالدة افتالالل إافؼالالط افالالذي أريالالد أن أؿقفالالف: 

تًالتًّؾ يف بالدـالؿ هْالٚك بُثالرة ودائالاًم يًتّالدون ظِٔٓالٚ: ٓ عالقز خمٚفٍالالٜ وال 

إمر، إٔٚ أؿقل هذا افُالم صحٔ  بؼط، وهق: إذا ـالٚن وال إمالر أصالدر أمالرًا 

ًٜ وإٕالالالام يف ذفالالالؽ  ¢ُتالالالٚب اهلل أو شالالالْٜ رشالالالقل اهلل مالالالٚ فالالالٔس ؾٔالالالف خمٚفٍالالالٜ ف ساحالالال

مراظٚة دهالِحٜ تتًِالؼ بٚدًالِّغ، وهالذا ٓ يُالقن إٓ بالٖن يُالقن هْالٚك جمِالس 

صالالالالقرى ؾٔالالالالف مالالالالـ خمتِالالالالػ آختهٚصالالالالٚت يف ـالالالالؾ افًِالالالالقم أوقالالالالٚ: ؾَالالالالف افُتالالالالٚب 

وافًالالالالْٜ، حٔالالالالْام يُالالالالقن مثالالالالؾ هالالالالذا ادجِالالالالس.. جمِالالالالس صالالالالقرى بٖوشالالالالع مًالالالالالٚ:ي 
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ًٚ أو أي افنقرى ؿٚئاًم يف دوفٜ  مالٚ، ثالؿ يهالدر مالـ هالذا ادجِالس ٕيالٚم شالّف ؿٕٚقٕال

 رء ويٍرض ظذ ادًِّغ حْٔئٍذ ٕحـ َٕقل: عٛ إضٚظٜ وال إمر.

أمالالالالالالٚ إذا ـالالالالالالٚن وال إمالالالالالالر ٓ يراظالالالالالالل حالالالالالالؼ افنالالالالالالقرى وٕيالالالالالالٚم افنالالالالالالقرى بُالالالالالالؾ 

تٍٚصِٔٓٚ، ؿد يًتنر وال إمر مـ ٓ ديـ فف.. مـ ٓ ؾَالف ظْالده.. وؿالد يًتنالر 

ًالٖفٜ مالـ ٕٚحٔالٜ مًْٔالٜ... وهالل ٕٚحٔالٜ اؿتهالٚديٜ دوالٜ مالثالً، أو مـ يْير إػ اد

إؿِّٔٔالالٜ دوالالٜ فًٔالالٝ مجٚظٔالالٜ إشالالالمٜٔ ظٚمالالٜ إػ اخالالره، ؾالالال ؿّٔالالٜ قالالذا افالالرأي 

 افهٚدر مـ وال إمر.

ؿْ  ﴿ؾحْٔام يُقن ـالام ؿالٚل تًالٚػ:  ُٓ قَرى َبٔاْلَْ ُرُهْؿ صاُل هْالٚك  [21]الشةورى:﴾َوَأماْل

 فنخهٜٔ، وادهٚف  افذاتٜٔ.عٛ إضٚظٜ وال إمر وترك أراء ا

 (  00:  52: 25/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  53: 51/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  56: 08/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  00: 38/  639) اهلدى والنور / 

 حهِ ايتخاٌٜ ع٢ً ايكٛاْني ايٛضع١ٝ

وخٚصالٜ يف ادًالالٚمالت مالٚ حُالالؿ افتحٚيالؾ ظالالذ افَالقإغ افقوالالًٜٔ،  مداخِالٜ:

ٍٜ خٚصٜ ٓ يتٖذى هبٚ افٌر؟   افتجٚريٜ فِحهقل ظذ مهِح

هذا شالٗال ٓ عالقز اإلجٚبالٜ ظِٔالف بجالقاٍب ظالٚم  ٕٕالف ؿالد يُالقن إمالر  افنٔخ:

 مالالـ اخلٕٔٚالالٜ، فُالالـ إذا مل يُالالـ هْالالٚك رء مالالـ اخلٕٔٚالالٜ، وـالالٚن ؾٔالالف 
ٍ
يتًِالالؼ بقالالء
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يقجد مالٕٚع بؼالط: إٔالف إذا حتَٔؼ مهِحٜ ٓ ختٚفػ افؼيًٜ، ؾحْٔئٍذ َٕقل: ٓ 

ـالالٚن والالٚمًْٚ فالالئال يُتنالالػ ظِّالالف ادخالالٚفػ فَِالالٕٚقن، ؾالال٘ذا مالالٚ اـتنالالػ مالالس افالالديـ 

 وافؼع افذي يتًّؽ بف هذا افذي ؾًؾ تِؽ افٍٚظِٜ. 

مالالثاًل: ؿوالالالٜٔ اجلالالالامرك وافتٓريالالٛ، هالالالذه اجلالالالامرك هالالالل بالالال صالالالؽ ؽالالالر ذظٔالالالٜ 

فًِِّؿ أن هيرب خٚصٜ بغ بِد إشالمل وبِد اخر، ؾُثًرا مٚ ًٕٖل: هؾ عقز 

 بوٚظٜ وٓ يدؾع ظِٔٓٚ 

َٕقل: إذا ـٚن رجاًل يّثؾ افتًّؽ بٚفالديـ وبٚإلشالالم، وخينالك أن يُْنالػ 

 ؾٔٓٚن اإلشالم، ؾال عقز يف هذه احلٚفٜ. 

ٚ، وتًالالٚضك وشالالٚئؾ افتٓريالالٛ بحٔالالٞ فالالق أفَالالل افَالالٌض  أمالالٚ إن ـالالٚن رجالالاًل ظٚدًيالال

بٚفؼالاليًٜ، ؾُّّالالـ  ظِٔالالف ٓ يْكالال ف ذهالالـ افَٚبوالالغ إػ افىًالالـ يف ادتًّالالُغ

 أن يَٚل بجقاز ذفؽ. 

 .(00:47:38(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 حهِ َاٍ َٔ ٜعٌُ يف بًد بدٕٚ إقا١َ

ن افالالذيـ يًِّالالقن يف افًالالًقديٜ بالالدون إ :أن أحالالد افًِالالامء ؿالالٚل :ؿٔالالؾاحلالالقيْل: 

إؿٚمالالٚت ؾًّٔالالؾ دالالدة ظٚم،ادالالٚل اال بٔخالالذوه خالالالل هالالذا افًالالٚم بالالدون إؿٚمالالٜ هالالذا 

ًٚ ادٚل فٔس  ٕٕف بٌر إذن وال إمر ذاك افراظالل افالذي يف افًالًقديٜ ...مٚٓ ضٌٔ

 ا؟ؾام رأيُؿ هبذ

مٚ ؿٚل مق حرام  ،ـثر خره إٔف ؿٚل مق ضٔٛ :إٔٚ بَقل بٚفٌٜ افنٚمٜٔ افنٔخ:-

 .وبس 

 .: .. ( 43:  38/   34  ) اهلدى والنور /



 ذكه التراكه إىل احملاكه ------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

737 

 

 

 

 

 حهِ ايتخانِ إىل احملانِ
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 احلاي١ٝحهِ ايتخانِ إىل احملانِ 

... افْالالالزول إػ ادحالالالٚـؿ، وإٔالالالتؿ تًرؾالالالقن أن هالالالذه ادحالالالٚـؿ حتُالالالؿ مداخِالالالٜ:

بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ، ؾالال٘ذا ؽِالالٛ ظالالذ طالالالـ افرجالالؾ بالالٖن هالالذا احلالالالؼ 

مٓوقم وٓ يُّـ احلهقل ظِٔالف إٓ بقاشالىٜ هالذه ادحالٚـؿ، وهالق يف ٕيالره إٔالف 

قز خٚصالٜ وأن يًِالؿ حؼ شقاء ـٚن ؿرض أو ـٚن أجرة.. إػ ؽر ذفؽ، ؾٓؾ ع

إٔالالف يقجالالد مالالـ افَوالالٚة مالالـ افْهالالٚرى وفالالٔس مالالـ ادًالالِّغ وإٔالالف ؿالالد يىٌَالالقن ظالالذ 

هالالالالذا افنالالالالخص أحُالالالالٚم تْالالالالٚؿض ذيًالالالالٜ اإلشالالالالالم، وهالالالالق ٓ يًِالالالالؿ موالالالالّقن هالالالالذه 

إحُٚم افذي ؿد ٓ يىٌَق ٚ، ؾٓؾ عقز افِجقء؟ وهؾ عقز فِّحٚمل افذي 

ـ هوالّٝ حَالقؿٓؿ، وافالذيـ يَقل إْٔل ٓ أداؾع إٓ ظالـ افْالٚس اديِالقمغ افالذي

 ٌٝ أمقاقؿ مـ  ٚر ومـ ؽرهؿ، وٓ أداؾع ظـ جْٚيٚت حيُؿ ؾٔٓٚ بٌر مالٚ 

إٔزل اهلل، ـًّٚئؾ افَتؾ ومٚ أصٌف ذفؽ، هؾ عقز فالف أن يالدخؾ ويالداؾع يف مثالؾ 

 هذه افَوٚيٚ؟

ًٚ عالقز، فُالـ أظتَالد إٔالف صالًٛ حتََٔالف، هالذا  افنٔخ: بٚفَٔد افذي ذـرتف ضًٌال

 ٚ:ي مـ افًٗال.جقاب افنؼ افث

أمٚ افنؼ إول ؾٖٕٚ صًرت أن شٗافؽ ؾٔف تْٚؿض  ٕٕف يف أول ـالمؽ أتالك 

 ؾٔف إٔف يًتَد إٔف..

يٌِالالالالالالٛ ظالالالالالالذ طْالالالالالالف بٖٕالالالالالالف حالالالالالالؼ فالالالالالالـ حيهالالالالالالؾ ظِٔالالالالالالف إذا مل يِجالالالالالالٖ إػ  مداخِالالالالالالٜ:
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 ادحُّٜ، ؾ٘ذا جلٖ يٌِٛ ظذ طْف إٔف شٔحهؾ ظذ هذا احلؼ.

حلالٚـؿ وؿالد يُالقن ٕكالا:ي، هذا هق، وبًد ذفؽ ؿِٝ إٔف ؿد حيُالؿ ا افنٔخ:

 ؾٓؾ تًْل إٔف ؿد حيُؿ بخال ف افؼع؟

ًٕؿ، ؿالد حيّالؾ هالذا افنالخص أـثالر امالٚ ظِٔالف، يدؾًالف رشالقم وأصالٔٚء  مداخِٜ:

ثٕٜٚٔ وشجـ وؽرهٚ، يًْل ٓ يَػ افَوٚء إػ حد حتهٔؾ احلَقق ؾَط، ؾَد 

 يتجٚوزهٚ يف امتٕٓٚف أو يف...

 إذًا ٕحـ مٚ ؾّْٓٚ ظِٔؽ. افنٔخ:

ص اديِالالقم وزيالالد هالالق افَالالِٚض، افيالالٚمل هالالق ذاك بُالالر، إٔالالٚ أريالالد مْالالف إٔالالٚ افنالالخ

أفػ ديْٚر، إٔٚ أن ال ٕيرة يف افَوٚء بهقرة ظٚمٜ أن إٔف إذا ؿدمٝ صالُقى 

 ظذ هذا اإلًٕٚن شٖحهؾ ظذ إفػ ديْٚر أو فـ أحهِف؟

بحهالالِف فُالالـ يُّالالـ يًالالجْقه ويالالدؾًقه ـالالامن ؽرامالالٚت ويًْالالل يزيالالد  مداخِالالٜ:

 ورشقم ادحُّٜ ورشقم دٚمٚة، ويًْل أصٔٚء.. ظذ هذا افقء،

إذا ـٕٚالالٝ ادخٚفٍالالٜ تَالالػ يف هالالذه افهالالقرة افالالذي إٔالالٝ تهالالقرهٚ أن  افنالالٔخ:

ؾٓالالالالق ادًالالالالٗول فالالالالٔس اديِالالالالقم افالالالالذي يىٚفالالالالٛ بحَالالالالف، أمالالالالٚ إذا ـٕٚالالالالٝ ادحُّالالالالٜ 

 شتًىٔف أـثر امٚ يًتحؼ، هذا افذي ٓ عقز افتحٚـؿ ؾٔف.

 يًْل أـثر مـ إفػ ديْٚر؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:
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 واو  اجلقاب؟ افنٔخ:

 واو . مداخِٜ:

 أهالً وشٓالً. افنٔخ:

 (  00:  00: 38/ 274) اهلدى والنور /

 باب َٓ٘

أن هالالؾ عالالقز افتحالالٚـؿ إػ ادحالالٚـؿ إذا ـٕٚالالٝ فالالدي ؿوالالٜٔ يًْالالل:  مداخِالالٜ:

عالالقز يالالٚ  إٔالالٚ ميِالالقم يف ؿوالالٜٔ وٕالالذهٛ ٕتحالالٚـؿ إػ هالالذه ادحالالٚـؿ افقوالالًٜٔ هالالؾ

 صٔخ؟

ٓ عقز إٓ مـ ـٚن موىرًا ومٚ يىِٛ إٓ مالٚ شالّ  فالف بالف افؼالع، ٓ  افنٔخ:

عالالالقز افتحالالالٚـؿ إفالالالٔٓؿ دالالالٚ هالالالق مًِالالالقم امالالالٚ ذـالالالرت إٓ مالالالـ ـالالالٚن موالالالىرًا وهالالالق ٓ 

يٌتٌالالل مالالـ وراء ذفالالؽ اشالالتٌالل افَالالقإغ افقوالالًٜٔ فِقصالالقل إػ مالالٚ فالالٔس فالالف ؾٔالالف 

 حؼ.

 ( 00:  59: 29/ 336) اهلدى والنور /
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 حهِ دزاض١ ايكٛاْني ايٛضع١ٝ
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 س زَِّدحهِ دخٍٛ اجلاَعات اييت ُت

 ايكٛاْني ايٛضع١ٝ

 َٕٚقن ووًل تدرس افأن هذا  معـِٜٔ احلَقق  دخقلهؾ عقز يٚ صٔخْٚ -

إذا مل يُالالـ هْالالٚك اخالالتالط وهالالذا مالالع إشالالػ مٍْالالل وتًِّالالقن أن ٍٕالالل افٍْالالل -

مالالـ  ًٚ س يف تِالالؽ افُِٔالالٜ متُّْالالوـالالٚن افالالدار ،ؾالال٘ذا مل يُالالـ هْالالٚك اخالالتالط ،إثٌالالٚت

 ،ٚفٌٔقعبالالمًرؾتالالف بٕٚحُالالٚم افؼالالظٜٔ وبخٚصالالٜ مالالٚ ـالالٚن مْٓالالٚ متًَِالالٚ بٚدًالالٚمالت و

جالالالالالؾ اإلضالالالالالالع وافتقشالالالالالع يف مًرؾالالالالالٜ هالالالالالذه أؾالالالالالدرس ذاك افْيالالالالالٚم أو افَالالالالالٕٚقن مالالالالالـ 

ادًالالالالٚمالت أو هالالالالذه افَالالالالقإغ افتالالالالل تالالالالدار هبالالالالٚ افالالالالدول افٔالالالالقم حتالالالالك بًالالالالض افالالالالدول 

 .وإٓ ؾال ،ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ جٚز ،اإلشالمٜٔ

 : .. (  57:  31/ 35) اهلدى والنور /
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 حهِ دزاض١ ايكإْٛ ايٛضعٞ

إٔالالٚ أضٚفالالٛ يف تالالقجٔٓل إن صالالٚء اهلل ٕالالٚوي أدرس ؿالالٕٚقن حَالالقق يف  مداخِالالٜ:

 اجلٚمًٜ إردٕٜٔ.

 اهلل حيٍيؽ. افنٔخ:

 أيش تْهحْٚ؟ مداخِٜ:

 إٔهحؽ أٓ تدرس افَٕٚقن، ادرس افؼع. افنٔخ:

 ؾٔؽ.اهلل يٌٚرك  مداخِٜ:

 وؾٔؽ بٚرك. افنٔخ:

 ( 00:  23: 35/ 325) اهلدى والنور / 
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 ات ــــــــــَتفسق
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 األ١ُ٥ َٔ قسٜض

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 افْٚس تٌع فَريش يف اخلر وافؼ.

 وؿٚل:

مًالالِّٓؿ تٌالالع دًالالِّٓؿ و ـالالٚؾرهؿ تٌالالع  ،افْالالٚس تٌالالع فَالالريش يف هالالذا افنالالٖن»

 .شفُٚؾرهؿ

 : إئّٜ مـ ؿريش.  [بَقففبقب اإلمٚم قذه إحٚديٞ ]

 : [ثؿ ؿٚل]

ؿِٝ : و يف هالذه إحٚديالٞ افهالحٔحٜ رد سيال  ظالذ بًالض افٍالرق افوالٚفٜ 

ادالالالٗفٍغ و إحالالالزاب اإلشالالالالمٜٔ حالالالديثٚ افالالالذيـ ٓ ينالالالسضقن يف  ؿالالالديام و بًالالالض

 ًٚ ًٚ  اخلٍِٔالالالٜ أن يُالالالقن ظربٔالالال . و أظجالالالٛ مالالالـ ذفالالالؽ أن يٗفالالالػ أحالالالد ادنالالالٚيخ  ؿرصالالالٔ

ذـالالالر يف أوقالالالٚ افؼالالالوط افتالالالل   شاإلشالالالالمٜٔ افدوفالالالٜ»ادالالالدظغ فًِالالالٍِٜٔ رشالالالٚفٜ يف 

متجٚهال ـؾ هذه إحٚديٞ و ؽرهالٚ  عٛ أن تتقؾر يف اخلٍِٜٔ إٓ هذا افؼط

افْيالالالالالالر ظالالالالالالـ افٌحالالالالالالٞ يف  و دالالالالالالٚ ذـرتالالالالالالف بالالالالالالذفؽ تًٌالالالالالالؿ صالالالالالالٚرؾٚ ،امالالالالالالٚ يف مًْٚهالالالالالالٚ

أذٕالالٚ إفالالٔٓؿ  و ٓ أدري أـالالٚن ذفالالؽ ٕٕالالف ٓ يالالرى هالالذا افؼالالط ـٚفالالذيـ ،ادقوالالقع

ـالالٚن هالالذا أو  و شالالقاء ،ف ـالالٚن ؽالالر مًالالتًد فٌِحالالٞ مالالـ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜأم إٔالال ،إٍالالٚ
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يتالٖثر  ؾٚفقاجٛ ظالذ ـالؾ مٗفالػ أن يتجالرد فِحالؼ يف ـالؾ مالٚ يُتالٛ و أن ٓ ،ذاك

 ؾٔالالالالالف بٚ الالالالالٚه حالالالالالزيب أو تٔالالالالالٚر شالالالالالٔٚد و ٓ يِتالالالالالزم يف ذفالالالالالؽ مقاؾَالالالالالٜ اجلّٓالالالالالقر أو

 خمٚفٍتٓؿ . و اهلل وال افتقؾٔؼ .

 .(3/7) «الصحيحة»
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 يف قسٜض َع٢ٓ اخلالف١

... حقل إحٚديٞ افقاردة إٕف اخلالؾٜ يف ؿريش، مٚ هالل احلُّالٜ  مداخِٜ:

 مْف وصق أثره ظِْٔٚ يف إيٚم هذه؟

أمالالٚ مالالٚ هالالل احلُّالالٜ ؾٖٕالالٚ والالد افالالذيـ يًالالٖفقن ظالالـ احلُّالالٜ وبتًرؾالالقا  افنالالٔخ:

 افًٌٛ، إذا مٚ بتًرؾقا حتك أذح فُؿ، أمٚ ...

 ... مداخِٜ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

ًٚ يًْل:  مداخِٜ:  أحٕٔٚ

 إن بدت يًْل. مداخِٜ:

مالالٚ ظِالالٔش ٕحالالـ مالالٚ بْٖيالالد إشالالئِٜ ـِٓالالٚ وفالالق ـٕٚالالٝ حُّالالٜ طالالٚهرة إٕالالف  افنالالٔخ:

احلُّالالٜ افالالع ؿٚفقهالالٚ بٚفًْالالٌٜ قالالذا احلالالديٞ مٙالال زمٚ الالٚ  ٕٕالالف ؿالالٚفقا: إٕالالف هالالذا 

بٚظتٌٚر إٕف افًرب ـٕٚقا خيوًقن فَريش، وـٕٚٝ ؿريش يًْل مثؾ صالخص يف 

هالالل صالالٔخ افٌَٚئالالؾ، ؾُالالٕٚقا خيوالالًقن قالالؿ، ؾٓالالذا ؿٌِٔالالٜ )صالالٔخ(، ؾَالالريش ـٌَِٔالالٜ 

فَالالالٛ شالالالٔٚد ذظالالالل يف ان واحالالالد، أن مٙالالال مٚؾٔالالالف ظالالالرب وٓ يف ؿالالالريش وٓ 

يف، ؿؤٜ ؾقى مثؾ مٚ إٔتقا صٚيٍغ يف افٌِد افقاحد، فالذفؽ إٔالٚ ذحالٝ فُالؿ 

يُّالالالـ أـثالالالر مالالالـ مالالالرة مل أظالالالد أضّالالالئـ فتقجٔالالالف مثالالالؾ هالالالذه إشالالالئِٜ ٕشالالالٌٚب ـثالالالرة 
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ًٚ ؿ د أشٖل ظالـ حُّالٜ يف ٕالص ؾٖجٔالٛ، ٕالص ثالٚ:ي ؾٖجٔالٛ، أووحٓٚ إٔٚ صخهٔ

ٕص ثٚفٞ ٓ بد مٚ أظجز، هذول افع تربقا مًالل، وٕنالٖوا مًالل إٕالف بًٔالٖفقا ظالـ 

حُّالالٜ رء بجالالٚوهبؿ، يالالقم إٔالالٚ أؿالالػ أؿالالقل ٓ أدري، دخِٓالالؿ بئالالف افنالالؽ يف هالالذا 

ًٚ إٕالف  احلُؿ، هؾ إٔٚ ظٚجز ظـ تًِِٔف وتقجٔٓف وبٔٚن حُّتف، ؾٖٕٚ وجدت ظِّٔ

ًٚ إٕالف افؼاليًٜ هذا ر ء مي، إذًا يٖيت احلُّٜ ظٍق اخلٚضر، مٚ ظْدي مٕٚع ضًٌ

ـِٓالالالٚ حُالالالؿ، أمالالالٚ اختالالالٚذ مالالالذهٛ ـالالالام يًٍالالالؾ ـثالالالر مالالالـ افُتالالالٚب اإلشالالالالمٔغ افٔالالالقم 

تىِالالالالٛ احلُالالالالؿ حُالالالالؿ افتؼالالالاليع، حتالالالالك بًوالالالالٓؿ أفٍالالالالقا بًالالالالض افُتالالالالٛ، هالالالالذا هالالالالق 

إحرا ف خٍل جدًا وخىر، ادٓؿ ٕحـ َٕقل هذا حُؿ ذظل، ادَهقد مجع 

ًِّغ ظذ رجؾ يُقن فف صالٍٚت ظديالدة ؿِالام تتالقؾر يف ادرصال  فِخالؾالٜ، اد

ًٚ، مٚ هل احلُّٜ؟ بٔجقز تيٓالر احلُّالٜ  ًٚ ؿرصٔ مـ هذه افهٍٚت أن يُقن ظربٔ

ًٚ، بٔجالالقز تيٓالالر ؾالالٔام بًالالد، فُالالـ ٕحالالـ ظِْٔالالٚ ٕىٌالالؼ افالالْص  ًٚ، ومالالٚ تيٓالالر ٓحَالال شالالٚبَ

 افؼظل، ؾام هق افًٗال ادٓؿ ؾغ هذا افًٗال؟

 ثر ظّؾ هذا ظذ ووع ادًِّغ يف افًك احلٚض؟أ مداخِٜ:

هالالذا افًالالٗال فالالٔس بالالٖهؿ إٔالالف مالالٚ هالالل ذوط احلالالٚـؿ ادًالالِؿ، يًْالالل:  افنالالٔخ:

 ًٚ اخلٍِٔالالالٜ ادًالالالِؿ؟ هالالالؾ مالالالثالً يهالالال  أن يُالالالقن اخلٍِٔالالالٜ جالالالٚهالً بٚفؼالالاليًٜ؟ ضًٌالالال

 اجلقاب ٓ.

ًٚ؟ مداخِٜ:  حتك وفق ـٚن ؿرصٔ

ًٚ، ضٔالالٛ فالالٔش ٕحالالـ هالالذا ادَهالالقد، إذًا ٓ، إذًا عالالٛ أن  افنالالٔخ: يُالالقن ظٚدالال

ٕتًّالالؽ يف افالالع جالالٚء ؾٔالالف افالالْص، وبًْْالالك ذوط أخالالرى، هالالؾ عالالقز أن يُالالقن 

ًٚ ٓ يَرأ وٓ يُتالٛ؟  ًٚ؟  اجلالقاب:أمٔ ٓ.  اجلالقاب:ٓ. هالؾ عالقز أن يُالقن جٌٕٚال
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 ًٚ ًٕالالؿ، مالالٚ يُالالقن والالًٔػ افنخهالالٜٔ، ؾْٓالالٚ  اجلالالقاب:هالالؾ عالالٛ أن يُالالقن ظهالالٚمٔ

ؾٔالالف، يًِّالالالقا أيالالش مقازٕالالٜ ظْالالدٕٚ واحالالالد  بئالالف ويالالـ هالالذا ادجتّالالع افالالالع بالالدٕٚ ٕحِالالؿ

ؿرر، وظْدٕٚ واحد ظريب ؽر ؿرر، وظْدٕٚ ثٚفٞ أظجّل، واهلل هالذا ؿالرر 

فُْف جٚهؾ، هالذا ظالريب فُْالف ظالٚمل، شالَّىْٚ هالذاك، يهالروا مالع مالـ؟ مالع افًالريب 

وإظجّالالل. ًّٕالالؾ ـالالامن مٍٚوالالِٜ بالالغ هالالذول آثْالالغ بْنالالق ف أهيالالام بتتالالقؾر ؾٔالالف 

اخلهالالالٚل افتالالالل ٕالالالص افًِالالالامء ظالالالذ اصالالالساط وجقدهالالالٚ يف ادجّقظالالالٜ إـثالالالر مالالالـ 

ًٚ، فُالالالـ وجالالالدٕٚ إظجّالالالل  اخلٍِٔالالٜ ادًالالالِؿ وٕرصالالالحف فِخالؾالالالٜ وفالالالق ـالالالٚن أظجّٔالالال

وافًريب مًالتقيٚن ؾًِْٔالٚ أن ٕرصال  افًالريب، وجالدٕٚ افًالريب مالـ ؿٌِٔالٜ ؽالر ؿالريش 

وؿرر متًٚويغ بس هذا يٍقق بٚفَرصٜٔ هق ادرص  وًٕتٖذُٕؿ وجزاـؿ اهلل 

 خرًا.

 ٓ يف اإلمٚرة ...ايف اخلالؾٜ ؾَط و اخِٜ:مد

أي: وال ظِالالُٔؿ  شوإن وال ظِالالُٔؿ ظٌالالد حٌقالال»ٓ يف اخلالؾالالٜ بالالس  افنالالٔخ:

 ظٌد حٌق مـ اخلٍِٜٔ افًريب افَرر ًٕؿ.

 (  00:  31: 16/ 139) اهلدى والنور /

يالالالالٚ صالالالالٔخ ؾٔالالالالف زيالالالالٚدة ؾالالالال٘ن افَالالالالرر أويت ؿالالالالقة رجِالالالالغ يف افًٔٚشالالالالٜ  مداخِالالالالٜ:

 ًْك ؾٓؾ هذه افزيٚدة صحٔحٜ؟واحلُؿ وهبذا اد

واهلل إٔٝ ذـرتْل ؾٔٓٚ أن، بس مٚ إٔالٚ مًتحيال إذا ـٕٚالٝ صالحٔحٜ  افنٔخ:

 أم ٓ...

 ( 00:  37: 37/ 139) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايعٌُ نُٛظف عٓد أ١ُ٥ اجلٛز

ًٚ ظْالالالد أئّالالالٜ  ¢جالالالٚء  الالالل افٌْالالالل  مداخِالالالٜ: ًٚ أو ذضٔالالال أن يُالالالقن ادًالالالِؿ جٚبٔالالال

 تٚذٕٚ حٍيف اهلل..اجلقر ؾٚفرجٚء مـ أش

 ٓ تَؾ جقر اجلقر. افنٔخ:

ظْالالد أئّالالٜ اجلالالقر ؾٚفرجالالٚء مالالـ أشالالتٚذٕٚ حٍيالالف اهلل أن يؼالالح فْالالٚ هالالذا  مداخِالالٜ:

 احلديٞ مع بٔٚن وجٓف وـٍٜٔٔ تىٌَٔف يف ظكٕٚ احلٚض؟

احلََٔالالالٜ أن هالالالذا احلالالالديٞ إٔالالالٚ أؾّٓالالالف ظالالالذ إٔالالالف مًالالالٚظدة مالالالـ هالالالٗٓء  افنالالالٔخ:

ة مالالالْٓؿ ٕئّالالالٜ اجلالالالقر ظالالالذ جالالالقرهؿ، إن ادالالالقطٍغ يف هالالالذه افقطالالالٚئػ.. مًالالالٚظد

ـٚن إمر ـذفؽ امالـ يتقطالػ يف رء مالـ هالذه افقطالٚئػ إمالر ٓ حيتالٚج إػ 

ذح بٔالالالٚن ؾٌٌْٔالالالل ظالالالذ ـالالالؾ مًالالالِؿ أن ٓ يُالالالقن قالالالؿ أجالالالرًا، وأن ٓ يُالالالقن قالالالؿ 

ًٚ، أمالالالٚ إذا ـالالالٚن إمالالالر فالالالٔس ؾٔالالالف إظٕٚالالالٜ ظالالالذ اجلالالالقر وظالالالذ رء مالالالـ افيِالالالؿ  مقطٍالالال

ًٚ ؾالالال  ؾِالالٔس هالالذا هالالق ادَهالالقد مالالـ احلالالديٞ ؾٔجالالقز حالالغ ذفالالؽ، أمالالٚ إٔالالٚ صخهالالٔ

 أظتَد أن إمر خيِص ويْجق مـ اجلقر.

 ( 00:  55: 42/ 211) اهلدى والنور /
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 حهِ االشتغاٍ يف ضًو ايكضا٤

بًالالالالالؿ اهلل وافهالالالالالالة وافًالالالالالالم ظالالالالالذ رشالالالالالقل اهلل، يٚصالالالالالٔخ مالالالالالٚ حُالالالالالؿ  افًالالالالالٚئؾ:

وفالالالالالٜ ٓ تٖخالالالالالذ آصالالالالالتٌٚل يف شالالالالالِؽ افَوالالالالالٚء أو ادحٚمالالالالالٚة ظِالالالالالاًم بٖٕالالالالالف ذفالالالالالؽ يف د

بٕٚحُٚم افؼظٜٔ ادٌْثَٜ مـ افُتٚب وافًْٜ وإٕام بٚفَقإغ افقؤًٜ ادًٌْثٜ 

 مـ افٌرب؟

ًٕالالالؿ ٓ أظتَالالالد جالالالقاز تًالالالٚضل ادحٚمالالالٚة يف افًكالالال احلالالالٚض فًِالالالٌٛ  افنالالالٔخ:

ًا جالالدًا ويف طْالالل إٔالالف ٓ يُّالالـ  افالذي ذـالالره إخ افًالالٚئؾ إٓ إذا اؾسوالالْٚ أمالالرًا َظِنالال

 :ؾرت ؾٔف خهِتٚن ظزيزتٚن يف هذا افزمٚنأن يِتزمف إٓ مـ تق

أن يُالالقن ادحالالٚمل ؿالالد درس افًِالالؿ افؼالالظل ادًالالتَك مالالـ  :اخلهالالِٜ إوػ

وهالالذا  ،افُتالالٚب وافًالالْٜ مالالـ جٓالالٜ ـالالام درس افَالالقإغ إروالالٜٔ مالالـ جٓالالٜ أخالالرى

وحده ـٚيف إْٔٚ إذا تهقرٕٚه أن ٕجده صٌف مًتحٔؾ ٕن هالٗٓء ادحالٚمغ افالذيـ 

ٜٔ يٖخذ ذفؽ مـ حٔٚعؿ شْغ ضقيِٜ ؾّتك يتٍرغ مثِالف يدرشقن افَقإغ إرو

أن يدرس افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ظذ والقء افُتالٚب وافًالْٜ ـالام هالق افقاجالٛ ظالذ 

.ًٚ  ـؾ ظٚمل يريد أن يتٌْك حُاًم ذظٔ

ًٚ مثالالؾ إول أن ٕتهالالقر أن هالالذا ادحالالٚمل يف  :افقالالء افثالالٚ:ي وهالالق ظزيالالز أيوالال

أن يالالداؾع ظالالـ حالالؼ فالالف ؾٓالالق يالالدرس ؽٚيالالٜ افْزاهالالٜ ؾحٔالالْام يٖتٔالالف صالالخص يىِالالٛ مْالالف 
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هالالذا احلالالؼ ظالالذ والالقء افًِّالالغ افالالذيـ ظْالالده ظِالالؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ وظِالالؿ افَالالٕٚقن 

ؾالال٘ذا وجالالد وشالالِٜٔ امُْالالٜ مالالـ افْٚحٔالالٜ افَٕٚقٕٔالالٜ أن يهالالؾ إػ احلالالؼ  ،افالالذي درشالالف

افذي يدظٔف ادقـؾ فف وٓ خيٚفػ ذفؽ ظِّف بٚفؼيًٜ حْٔئٍذ يتقػ افدؾٚع ظْف 

ثٌالٝ ظِٔالف ادحالٚمل شالْٜ أو شالْتغ ؾنالظٚن مالٚ شالتّٔؾ بالف  فُـ هذا أظتَد إٔالف إن

إهالالقاء وخيالالرج ظالالـ دائالالرة ضِالالٛ احلالالؼ شالالقاء ـالالٚن فِّقـالالؾ فالالف أو ظِٔالالف ويّقالال 

حًٛ ادهِحٜ ادٚديٜ افتل تدر ظِٔف افٍٚئدة، هذا صًٛ جالدًا فالذفؽ َٕالقل ٓ 

 عقز ادحٚمٚة يف حدود افَقإغ ادرظٜٔ يف هذا افزمٚن.

 تٍوؾ.

 (01:58:26( /20أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 مجاع١ جُٗٝإ

بٚفًْالالالٌٜ فِجامظالالالٜ افتالالالل هُِالالالٝ يف احلالالالرم ادُالالالل بَٔالالالٚدة جٓالالالٔامن  مداخِالالالٜ:

افًتٌٔالالالل ؾَالالالد جالالالٚء يف رشالالالٚفٜ افالالالقٓء وافالالالزاء ف شالالالتٚذ ظٌالالالد افالالالرمحـ ظٌالالالد اخلالالالٚفؼ 

ؾالالام رأيُالالؿ يف إضالالالق هالالذا افقصالالػ؟  ،وصالالٍف قالالذه اجلامظالالٜ أ الالٚ مالالـ اخلالالقارج

ًٚ يف ـتٚبالالالف وهالالالؾ هالالالؿ ؾًالالال الً مالالالـ اخلالالالقارج  ٕن ابالالالـ تّٔٔالالالٜ رمحالالالف اهلل ؿالالالد ذـالالالر ؾرؿالالال

جمّقع افٍتٚوى بغ افٌٌٚة واخلقارج، وإذا مٚ ضٌَّٝ هذا افٍرق يالحظ أن هذه 

 اجلامظٜ مـ صْػ افٌٌٚة وٓ يه  إضالق فٍظ اخلقارج ظِٔٓؿ واهلل أظِؿ؟

يف ٓ صالالالالؽ أن هالالالالٗٓء فًٔالالالالقا خالالالالقارج ٕن ـِّالالالالٜ اخلالالالالقارج حتّالالالالؾ  افنالالالالٔخ:

ًٚ تٌْتالالالالف هالالالالذه افىٚئٍالالالالٜ خالالالالٚفٍقا افؼالالالاليًٜ وافُتالالالالٚب  ًٚ وضريَالالالال ًٚ خٚصالالالال ضقايٚهالالالالٚ مْٓجالالالال

وافًْٜ يف ـثر مـ افْالقاحل، وفالذفؽ أخالذوا هالذا آشالؿ اخلالقارج فالٔس دجالرد 

أ الالالؿ خيرجالالالقن ظالالالذ إئّالالالٜ وإٕالالالام خيرجالالالقن ظالالالـ ٕهالالالقص افُتالالالٚب وافؼالالاليًٜ، 

ٜ يف ادٚئالٜ فُالْٓؿ ؾِٔس هْٚك ضٚئٍٜ مـ أهؾ افًْٜ يتٌْقن ظَٔدة أهالؾ افًالْٜ مٚئال

وا ؾخرجقا ظذ احلٚـؿ ادًِؿ، ؾَٔٚل قؿ مع ـق ؿ خرجالقا ٓ يَالٚل قالؿ صذ  

 الالالؿ مالالالـ اخلالالالقارج ٕٕالالالف ـِّالالالٜ اخلالالالقارج قالالالٚ دٓفالالالٜ خٚصالالالٜ حتّالالالؾ يف ضقايٚهالالالٚ إ

إحراؾالٚت ـثالرة وظديالدة ؽالر إحالرا ف اخلالروج ظالـ ضٚظالٜ احلالٚـؿ وإثالٚرة افٍالتـ 

جٓالالٔامن هالالذا ٓ يُّالالـ أن ًٕتالالزه إٔالالف  بالالغ احلُالالٚم وبالالغ ادًالالِّغ، ؾالالال صالالؽ أن

ـٚن مـ اخلقارج، أمٚ إٔالف خالرج.. خالرج فُالـ مالٚ ؾٔالف تالالزم بالغ ـقٕالف خالرج وبالغ 
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ؿ يف مًالٖفٜ مالـ ادًالٚئؾ   ُ ـقٕف مـ اخلقارج، يف افٌِٜ افًربٜٔ يَٚل ؾالن إذا ُح

الالَؿ..  َِ ًٚ بٖٕالالف ظالالدل، أو حُالالؿ حُالالاًم ؽالالر ذظالالل يَالالٚل بٖٕالالف َط ؾحُالالؿ حُالالاًم ذظٔالال

مالالالـ احلالالٚفتغ ٓ ُيَالالالٚل يف إول حالالٚـؿ ظالالالٚدل، وٓ يَالالٚل يف افثالالالٚ:ي  فُالالـ يف ـالالؾ

حالالالٚـؿ طالالالٚمل دجالالالرد أن إول ظالالالدل يف ؿوالالالٜٔ واحالالالدة، وأخالالالر أشالالالٚء وطِالالالؿ يف 

ؿوالالٜٔ واحالالدة وإٕالالام ُيْيالالر ؾالالٔام يٌِالالٛ ظالالذ هالالذا اإلًٕالالٚن، ٕحالالـ ًٕالالر ف مالالـ تالالٚريخ 

ب مثؾ فِيِؿ واجلقر وؿتالؾ اف ٍْالقس إول أن احلجٚج بـ يقشػ افثٍَل َمْيَ

مالـ ـٌالٚر ظِالامء افتالٚبًغ ورواة احلالديٞ،  شالًٔد بالـ جٌالرافزيئٜ وحًٌف إٔالف ؿتالؾ 

ًٚ مالالٚ يف ؿوالالٜٔ مالالٚ؟ ٓ بالالد إٔالالف ظالالدل ـثالالرًا  تالالرى هالالذا احلجالالٚج افيالالٚمل مالالٚ ظالالدل يقمالال

 وـثرًا، فُـ مٚ هق افذي ؽِٛ ظِٔف؟ ؽِٛ ظِٔف افيِؿ وبف ُظر ف.

ُالل وهالؿ بالال صالؽ يف ؾٓٗٓء اجلامظٜ افذيـ خرجقا وأثالٚروا ؾتْالٜ احلالرم اد

ذفالالالالؽ ـالالالالٕٚقا خمىئالالالالغ أصالالالالد اخلىالالالالٖ مالالالالٚ خرجالالالالقا يف رء اخالالالالر وٓ تٌْالالالالقا ظَٔالالالالدة 

اخلقارج بام يتًِؼ بتٍُر ادذٕٛ ادرتُالٛ افٌُالرة، مالٚ تٌْالقا ظَٔالدة اخلالقارج 

افتل تَقل بٖن اهلل ٓ ُيرى يف يقم افَٔٚمٜ أو يف أخرة، بْٔام أهؾ افًْٜ يَقفالقن 

نالالالٌٔف وضب مالالالـ مثالالالٚل.. ؾتًالالالّٔتٓؿ خالالالقارج ؾٔالالالف يالالالراه ادٗمْالالالقن بٌالالالر ـٔالالالػ وت

مٌٚفٌالالٜ بالالٚفىًـ يف هالالٗٓء وحًالالٌٓؿ أ الالؿ بٌالالقا واظتالالدوا يف هالالذا اخلالالروج وـالالٕٚقا 

ًٚ فًالالالالٍؽ دمالالالالٚء بريئالالالالٜ مالالالالـ ـالالالالؾ مالالالالـ ادًالالالالِّغ افالالالالذيـ ـالالالالٕٚقا يف ذاك احلالالالالرم  شالالالالٌٌ

مٓٚمجغ أو مداؾًغ أو مًٚدغ، هذا رأيل بٚفًٌْٜ قالذا افًالٗال فًالع أحىالٝ 

 ٗال وإٓ بَل رء هْٚك؟ب٘جٚبٜ ظـ افً

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 ( 00:  04: 15/ 211) اهلدى والنور /
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 ٌٖ ٜكاٍ اهلل ٖٛ احلانِ

يذـرون يف ـتٛ إصقل أن اهلل هق احلالٚـؿ وٓ حالٚـؿ ؽالره، ؾٓالؾ  مداخِٜ:

يهالالال  إضالالالالق هالالالذا افٍِالالالظ ظالالالذ اهلل شالالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ؟ أم أ الالالٚ مالالالـ بالالالٚب اإلخٌالالالٚر 

 واهلل ـذا.. ـَقفْٚ: اهلل مقجقد

 هق ـذفؽ مـ بٚب اإلخٌٚر.  افنٔخ:

 يٚ صٔخ ... مٚ هق افوٚبط يف بٚب اإلخٌٚر؟  مداخِٜ:

أن ٓ تِتزم أن تَقل: اهلل حالٚـؿ تًالّٔف هبالذا آشالؿ مٌتالدع، فُالـ هالذا  افنٔخ:

غَ ﴿مًْالالالك تٖخالالالذه مالالالـ ايالالالٚت:  ِّ ِؿ احْلاَلالالٚـِ َُ َْٖح َْٔس اهلل ُ باِلالال مالالالثالً، وٕحالالالق  [1]التةةةين:﴾َأَفالالال

 ا هق افوٚبط.ذفؽ، هذ

 .: .. ( 16:  35/  13) اهلدى والنور / 
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 إطالم يفغ صاحب اجلالي١ ع٢ً احلانِ

ظْدمٚ يًْل أشٖل إٔٚ يف بٚفًٌْٜ فِحديٞ يف ادًٚجد امْقع يًْل  مداخِٜ:

هْالالالالٚك يف افًالالالالًقديٜ إٓ بالالالالٖمر رشالالالالّل، ؾالالالالٖؿقل فإلمالالالالٚم مالالالالثالً: إٔالالالالٚ ظْالالالالدي أمالالالالر مالالالالـ 

صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ، وؿِالالالٝ يف بًالالالض صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ، إٔالالالٚ ظْالالالدي أمالالالر إذن مالالالـ 

ادجالالٚفس يًْالالل ؾَالالٚم بًوالالٓؿ أيالالد وبًوالالٓؿ ؿالالٚل: ٓ يٌٌْالالل أن تَالالقل هالالذا، وإٔالالٚ 

ٌٜ َيْدُظقَن إَِػ اخْلَْرِ ﴿أظْل بهٚحٛ اجلالفٜ يًْل ظْدي:  ْؿ ُأم  ُُ ـْ ِمْْ ُُ ]آ: ﴾َوْفتَ

 وحٚط هذه أيٜ، هؾ يه  أن يىِؼ صٚحٛ اجلالفٜ هلل ظز وجؾ؟ [161عمران:

 ٓ عقز. افنٔخ:

 وتقريٜ، إٔٚ أظْٔٓٚ تقريٜ. مداخِٜ:

ٓ عقز، ٕن هذه افتقريٜ. إٔٝ إتٓٔٝ مـ افًٗال، خٚئػ يُقن فف  افنٔخ:

 ذيؾ.

 ٓ ٓ، ... يٚ صٔخ. مداخِٜ:

خالالالالالص؟ هالالالالذه افتقريالالالالٜ مالالالالٚ  الالالالقز، ٕن افتقريالالالالٜ افتالالالالل جالالالالٚءت ظالالالالـ  افنالالالالٔخ:

ِّغ. مٍٓالالقم افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم هالالل فِتقريالالٜ ظالالذ افٍُالالٚر وفالالٔس ظالالذ ادًالال

 إػ هْٚ؟

ًٚ: هذه افتقريٜ ؾٔٓالٚ إؾالٚدة خالال ف مالٚ يَهالد ادالقري هبالٚ، خالال ف مالٚ يَهالد  ثٕٚٔ
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ادقري هبٚ، ؾٖوفئؽ افْٚس يٍّٓالقن مْالؽ أن صالٚحٛ اجلالفالٜ هالق ادِالؽ، ٕٕالف 

هالالالذا افتًٌالالالر يف اصالالالىالح أهالالالؾ هالالالذا افزمالالالٚن افالالالذيـ ٓ يتالالالٖدبقن  –مالالالع إشالالالػ  –

بٕٚشالالامء وإفَالالٚب مالالـ اداب اإلشالالالم مالالٚ بالالآداب اإلشالالالم وبخٚصالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ 

يٍّٓالالالقن مالالالـ ـِّالالالٜ صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ إٓ مالالالٚ يًالالالز ظْالالالف بًالالالض ادًتالالالدفغ بٚدِالالالؽ 

 ادًيؿ.

ؾالالالال٘ذًا هْالالالالٚ عالالالالٛ ظِٔالالالالؽ وظالالالالذ أمثٚفالالالالؽ أن يتالالالالٖدب بالالالالٖثر ظالالالالع رِض اهلل ظْالالالالف 

 افَٚئؾ: ـِّقا افْٚس ظذ ؿدر ظَققؿ، أتريدون أن يُذب اهلل ورشقفف؟.

ر ظَالالققؿ. إٔالالٝ صالالحٔ  تالالقري، فُالالْٓؿ يٍّٓالالقن مْالالؽ ـِّالالقا افْالالٚس ظالالذ ؿالالد

إٔالالؽ مًٓالالؿ، مًٓالالؿ يف إضالالالق هالالذا افَِالالٛ ظالالذ مالالـ ٓ عالالقز إضالؿالالف ظِٔالالف، ومالالـ 

 هْٚ جٚء ادْع وجٚء اخلىٖ.

أمالالٚ هالالل افتقريالالٜ بحٔالالٞ إٔالالف فالالٔس ؾٔٓالالٚ يًْالالل إضار وفالالق إضار مًْالالقي ؾُالالري 

 ؾٓذه افتقريٜ ؽر جٚئزة. 

ٓ ضر وٓ »إشالالئِٜ أذح حالالديٞ: ؿٌالالؾ أن تالالٖيت أطالالـ ـْالالٝ بّْٚشالالٌٜ بًالالض 

وأن مًْك هذا احلالديٞ ٓ عالقز افيالر بًٍْالؽ وفالق بالٚخلر، وٓ عالقز  شضار

اإلضار بٌالالالالالالرك وفالالالالالالق بالالالالالالٚخلر، ؾًّْالالالالالالك هالالالالالالذا: أن ادًالالالالالالِؿ ٓ عالالالالالالقز أن يالالالالالالقري 

بٚإلضار بٚٔخريـ، وافؼ إضار حْٔام  ًِٓؿ يٍّٓقن ظْؽ خال ف مٚ إٔالٝ 

 ظِٔف. واو ؟ ضٔٛ.

 (00:  12: 01/   216لنور / ) اهلدى وا 
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 ٌٖ ٖٓاى عٗد شسعٞ ًٜصّ صاحب٘  

 بايطاع١ يف املٓصط ٚاملهسٙ

افًالالالالٗال افثٚفالالالالٞ: هالالالالؾ هْالالالالٚك ظٓالالالالد ذظالالالالل يِالالالالزم صالالالالٚحٌف بٚفًالالالالّع  مداخِالالالالٜ:

وافىٚظٜ يف ادْنط وادُالره ؾالٔام أحالٛ وـالره يف إضالٚر هالذا افتُتالؾ مالع تٌِٔالٛ 

 ادهِحٜ افؼظٜٔ؟

قاب ظالالذ هالالذا، افًالالٗال هالالذا مالالٚ ؾٔالالف أطالالـ شالالٌؼ اجلالالقاب.. شالالٌؼ اجلالال افنالالٔخ:

 رء جديد بٚفًٌْٜ فًِٗال افًٚبؼ.

 هْٚك افًٓد يًْل. مداخِٜ:

فالالالالٔس هالالالالذا احلُالالالالؿ إٓ فِخٍِٔالالالالٜ افىٚظالالالالٜ يف ادْنالالالالط وادُالالالالره هالالالالق  افنالالالالٔخ:

 فِخٍِٜٔ وبس.

 وافًٓد ٓ يِزم رء؟ مداخِٜ:

 شٌؼ اجلقاب. افنٔخ:

 ( 00:  00: 00/   352) اهلدى والنور / 



 متفزقات --------------------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

703 

 

 قا١َ احلج١ ع٢ً احلهاّنٝف١ٝ إ

إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ ظالالالذ احلُالالالٚم، يًْالالالل: تًريالالالػ احلجالالالٜ، وـٍٔٔالالالٜ إؿٚمالالالٜ  افًالالالٗال:

 احلجٜ، ومـ ئَّٓٚ؟

ًٚ: ئَّٓٚ بُتٚب اهلل وحديٞ رشقل اهلل  افنٔخ: ئَّٓٚ أوًٓ أهؾ افًِؿ، وثٕٚٔ

ًٚ مٚ هق افثٚفٞ؟¢  ، وظّؾ افًِػ افهٚف ، ومٚ أدري إٔٝ ؿِٝ ثٚفث

 جٜ.تًريػ احل افًٚئؾ:

َٔؿتًريػ احلجٜ، ـام ؿٚل  افنٔخ: ـ اف  رمحف اهلل: اب

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

 ؾٚحلجٜ هق ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل. 

ة، أم ظالـ ضريالؼ بٚفًٌْٜ فٍُِٜٔٔ، تُقن بىريَٜ مٌٚذة أم ؽالر مٌالٚذ افًٚئؾ:

 افرشٚئؾ.

ٓ، ادٌٚذة فًٔٝ ضوريٜ ٕن افرشقل ظِٔف افًالم دٚ دظٚ مِقك  افنٔخ:

ًٚ أرشالؾ إفالٔٓؿ  ًٚ وأحٕٔٚال افٍُر إػ اإلشالم مالٚ دظالٚهؿ مٌالٚذة، أرشالؾ إفالٔٓؿ خىٚبال

رشالالالقًٓ مالالالـ ضرؾالالالف ظِٔالالالف افًالالالالم، ؾِالالالٔس مالالالـ افيالالالوري أن تُالالالقن احلجالالالٜ ؿٚئّالالالٜ 
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أن أن ٕحـ فق اتهِْٚ مع افالذي ٕريالد أن َٕالٔؿ  مٌٚذة، وإٕام بقاشىٜ، وبخٚصٜ

احلجٜ ظِٔف، حتك فق اتهِْٚ ظِٔف مٌٚذة ؾٚحلجٜ مْٚ إفٔف َٕدم مٚ ؿالٚل اهلل وؿالٚل 

 ،ًٚ رشالقل اهلل، وبالغ افرشالقل ظِٔالالف افًالالم افالذي بٌِْالٚ ذيًالالٜ اهلل أربًالٜ ظؼالة ؿرٕالال

ٕريالد أن َٕالٔؿ ؾ٘ذًا: ؾٔالف وشالٚئط هْالٚ فتٌِٔالغ احلجالٜ حتالك فالق اتهالِْٚ مٌالٚذة بٚفالذي 

ظِٔف احلجٜ، ؾٚدٓؿ تٌِٔغ احلجٜ إفٔف إمٚ بقاشالىٜ صالخص يالذهٛ إفٔالف ـالام جالٚء 

فُالـ  شأؾوؾ اجلٓٚد ـِّالٜ حالؼ تَالٚل أمالٚم شالِىٚن جالٚئر»يف احلديٞ افهحٔ : 

هالالذا فالالق أرشالالؾ إفٔالالف خىالالٚب وبْٔالالٝ فالالف ادًالالٖفٜ بٖدفتٓالالٚ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾَالالد 

 أؿّٔٝ ظِٔف احلجٜ.

 (  00:  13:  20/ 468) اهلدى والنور/
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 حٍٛ َاْعٞ ايصنا٠

يف افٌحالالٞ صالالٔخْٚ َٕىالالٜ طٓالالرت ال أثْالالٚء مْٚؿنالالٜ افتٍُالالر يف مًالالٖفٜ  افًالالٗال:

 مْع افزـٚة، ؾٖحٛ أن أظروٓٚ ٕرى رأيُؿ ؾٔٓٚ.

 تٍوؾ. افنٔخ:

الرظالذ أيب  ظّالرْٚ يف ٍٕالس احلالديٞ دالٚ  إُٔالر ٔخصال افًٚئؾ: الر، ؿالٚل أبالق ُب  ُب

مْالالالالع افزـالالالالٚة بًْٔٓالالالٚ، وإٕالالالالام مالالالالـ أجالالالالؾ ـِّالالالٜ تالالالالدل ظالالالالذ إٔالالالف مالالالالٚ ؿالالالالٚتِٓؿ مالالالالـ أجالالالؾ 

ًٚ أو ظَالالالالًٚٓ ـالالالالٕٚقا يٗدوٕالالالالف »تقاضالالالالٗهؿ ظالالالالذ ادْالالالالع، ؾَالالالالٚل:  واهلل فالالالالق مًْالالالالق:ي ظْٚؿالالالال

وهالالذا افًْالالٚق أو افًَالالٚل مًْالالف ٓ يٍُالالر ؾوالالالً ظالالـ أن  شفرشالالقل اهلل فَالالٚتِتٓؿ ظِٔالالف

 يُقن مـ أرـٚن اإلشالم ادسوـٜ أو ـذا. هذا أوًٓ.

ًٚ: افٌْل ظِٔف افهالة واف ًالم يَقل يف حديٞ هبز بـ حُٔؿ ظـ أبٔف ظـ ثٕٚٔ

ؾِؿ يَالؾ: ـٍالره أو ؿتِالف أو رء مالـ  شومـ مًْٓٚ ؾٕ٘ٚ اخذوهٚ وصىر مٚفف»جده: 

هالالالذا، ؾالالالدل هالالالذا أن مَٚتِتالالالف رِض اهلل ظْالالالف قالالالؿ إٕالالالام هالالالق فتقاضالالالٗهؿ ظالالالذ مًْٓالالالٚ 

 ومَٚتِتٓؿ ظِٔٓٚ، وخٚصٜ يف طرو ف افردة وحرب افردة ومٚ صٚبف ذفؽ.

 زاك اهلل خر.أحًْٝ ج افنٔخ:

 ( 00:  15:  41/ 468) اهلدى والنور/

 ( 00:  13:  20/ 468) اهلدى والنور/
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 ايدعا٤ يٛيٞ األَس

)إَىالالالٚع( فالالالذفؽ ؾٓالالالذا احلالالالٚـؿ شالالالقاًء ـالالالٚن يف شالالالقريٚ يف بالدٕالالالٚ، أو ـالالالٚن يف 

ًٚ مالٚ أن يثالقر افنالًٛ افًراؿالل  افًراق يف بالدـؿ هالذا احلالٚـؿ شالٔقال وٓ بالد يقمال

ًٚ، افالالالالدول افتالالالالل احتِالالالالقا وتًٚوٕالالالالٝ مًٓالالالالؿ بًالالالالض افالالالالدول وافًالالالالقري ادًالالالالِؿ  حَالالالال

اإلشالالالالالمٜٔ هالالالالؿ فًٔالالالالقا ـٚحلُقمالالالالٜ افًراؿٔالالالالٜ مالالالالع افنالالالالًٛ افًراؿالالالالل، هالالالالؿ يّثِالالالالقن 

صًقهبؿ وصًقهبؿ  الثِٓؿ ؾِالق ذهالٛ بالقش شالٖٔيت ثالٚ:ي مالـ هالق أبالقش! ظرؾالٝ 

ـٔالالالالػ؟ فُالالالالـ إمالالالالر فالالالالٔس ـالالالالذفؽ بٚفًْالالالالٌٜ فِالالالالٌالد اإلشالالالالالمٜٔ  ٕ الالالالؿ ٓ يّثِالالالالقن 

أبالالالالدًا  وفالالالالذفؽ ؾٖٕالالالالٚ ٓ هيّْالالالالل افْيالالالالر إػ احلالالالالٚـؿ بَالالالالدر مالالالالٚ  افنالالالالًقب اإلشالالالالالمٜٔ

هيّْالالالل افْيالالالر إػ افنالالالًٛ ادحُالالالقم ؾّالالالـ هْالالالٚ عالالالٛ افْيالالالر إػ ؿٚظالالالدة شالالالٚبَٜ: 

افيالالورات تٌالالٔ  ادحيالالقرات مالالع والالّّٜٔ: افيالالورة تَالالدر بَالالدرهٚ، ؾِالالق احتالالؾ 

إمريُٚن افالٌالد اإلشالالمٜٔ أن شالُٔقن افقوالع يف ادًالتٌَؾ أشالقأ بُثالر مالـ 

امر افًالراق مالثالً فُِقيالٝ، ؾٓالذا افالذي ٕحالـ ْٕيالر إفٔالف مالـ افْٚحٔالٜ افْيريالٜ، اشتً

أمالالالٚ مالالالـ افْٚحٔالالالٜ افؼالالالظٜٔ ؾٚفَوالالالٜٔ واوالالالحٜ: إٕالالالٚ ٓ ًٕالالالتًغ بّؼالالالك، بالالالؾ إٕالالالٚ فالالالـ 

 ًٕتًغ بّؼك.. فـ فِتٖبٔد..

... ثالؿ يالٖيت هْالٚ رء ٓ يْيالر إفٔالف هالذا افًالٚئؾ ادتًّالؽ بالدظقى افيالالورة! 

ًٚ أو هالالؾ عالالقز دًالالِؿ أن يالالدخؾ م ٍالالٚزة يٌِالالٛ ظالالذ طْالالف إٔالالف شالالَِٔك حتٍالالف جقظالال

ًٚ ؾٔتًالالالرض ٓشالالالتحالل مالالالٚ حالالالرم اهلل! هالالالف، هالالالذا مثالالالؾ ادًالالالتًْٔغ بٚفٍُالالالٚر   ظىنالالال
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ٕ ؿ فـ يٖخذوا افًدة وآشتًداد دَٚومٜ ضٌٔٚن ـىٌٔٚن صدام مالثالً ؾًٚصالقا 

شالالالالْغ ضقيِالالالالٜ وهالالالالؿ يًِْالالالالقن يف افنالالالالًقب اإلشالالالالالمٜٔ إٔالالالالف هْالالالالٚك تَالالالالدم وصالالالالْٚظٜ 

ـْ ﴿اخالالره، أمالالٚ افًّالالؾ بَقفالالف تًالالٚػ: وحوالالٚرة وإػ 
ُتْؿ ِمالال ًْ تََى ٚ اْشالال وا َقاُلالْؿ َمالال د  َوَأِظالال

ؿْ  ـُ ُدو  ُدو  اهلل ِ َوظاَل ِٚط اخْلَٔاْلِؾ ُتْرِهٌاُلقَن باِلِف ظاَل ـْ ِرباَل ٍة َوِم مل يُالـ رء  [56]األنفةا::﴾ُؿق 

.ًٚ  هْٚك إضالؿ

مالٚ  فق أن افًًقديٜ مثالً تًٚضٝ وشٚئؾ آشتًداد دالؿٚة ضٌٔٚن صدام مثالً 

ـٕٚٝ بحٚجٜ أن تًتًغ بٖمريُٚ وبريىٕٚٔٚ، بالؾ ربالام مل تُالـ بحٚجالٜ أن تًالتًغ 

حتك بًٌض افدول افًربٜٔ ادًِّٜ، ومع ذفالؽ ؾُالام ؿٔالؾ: حْٕٚٔالؽ بًالض افؼال 

مـ بًض، فق ـٕٚٝ افًًقديٜ مًتًدة وؿٚئّٜ بٚفقاجٛ افؼظل مالـ آشالتًداد 

هالالالذا  ٕن هْالالالٚ مالالالٚذا  ادالالالٚدي وادًْالالالقي يف ان واحالالالد فقؿٍالالالٝ يف وجالالالف افىٚؽٔالالالٜ

يَقفالالقن؟ مالالٚ دام افىٚؽٔالالٜ هالالذا اشالالتقػ ظالالذ افُقيالالٝ إذًا شالالٖٔيت دور افًالالًقديٜ، 

ًٚ جلالالٖت إػ آشالالتًٕٜٚ بٚفُالالٚؾر، هالالالذا ٓ  ضٔالالٛ! أيالالـ اشالالتًدادات افًالالًقديٜ رأشالالال

عالالالقز، ؾٓالالالذا مثِالالالالف مثالالالؾ مالالالـ ظالالالالرض ًٍٕالالالف فالالالدخقل مٍالالالالٚزة وهالالالق مل يًالالالتًد قالالالالذا 

جٚة، جزاك اهلل خر، فًع أجٌتالؽ ظالـ افدخقل.. مل يٖخذ إشٌٚب احلٔىٜ وافْ

 شٗافؽ.

 صٔخْٚ! ظْدمٚ َٕقل: ٓ يٌِٛ أفػ مـ.. مداخِٜ:

هذا حديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افًالم، أيـ هؿ هٗٓء؟! هٗٓء ـًالدد  افنٔخ:

 :ًٚ أوًٓ فٔس مقجقدًا  ٕ ؿ عٛ أن يُقٕقا ظذ ؿِٛ رجؾ واحد، ًٕالؿ، وثٕٚٔال

ٚ ﴿بَٜ: إذا وجالالالالالالالالالالالالدوا ؾٔجالالالالالالالالالالالالٛ أن يىٌَالالالالالالالالالالالالقا أيالالالالالالالالالالالالٜ افًالالالالالالالالالالالالٚ الالالالالالالالالالالْؿ َمالالالالالالالالالالالال وا َقاُل د  َوَأِظالالالالالالالالالالالال

ُتؿْ  ًْ  فٔس هْٚك إظداد. [56]األنفا::﴾اْشتََى
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خٚصالالالٜ وافالالالدول افًربٔالالالٜ أن تالالالرى ظالالالالدوهٚ بجٌٕٚٓالالالٚ وهالالالل مًالالالتًدة بٖحالالالالدث 

أشِحٜ افًكال احلالٚض افٔالقم، وٕحالـ ؿٚظالديـ ٕتٍالرج وٕتالٌج  بالٖمقر جٌٕٚٔالٜ امالٚ 

هالالٚر فوالالًٍٚء يًالالّك بٚدُْٔالالؽ وافهالالْٚظٜ وٕحالالق ذفالالؽ، أمالالٚ افْيالالر افًٌٔالالد وإٓت

.ًٚ  ادًِّغ يف ـثر افٌالد اإلشالمٜٔ ؾذفؽ ٓ هيتّقن بف إضالؿ

ًٚ هْالٚك ضورة! واهلل  ويٍُل يف ادقوقع إظٕٚالٜ روشالٔٚ بالٚداليغ، هالذا أيوال

 ادًتًٚن.

 (  00: 53:  46/ 546) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

 حُؿ افدظٚء فِقاال دون روٚه . ،ًٕؿ افًٚئؾ:

 ظّره مٚ يرى. افنٔخ:

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 افنٔخ : بَٔقفقا ظّره مٚ يرى.

 بدون ان يُقن افداظل . افًٚئؾ:

 ٓ هق افوّر برجع إػ أؿرب مذـقر. افنٔخ:

 هق صٔخْٚ ذـر وّر ادخٚضٛ دون روٚك . افًٚئؾ:

 افنٔخ : ظذ ـؾ حٚل وو  شٗافؽ ٕٕف صٚر هال شقء تٍٚهؿ .

 افذي يدظق.حُؿ افدظٚء فِقاال دون روٚ افداظل  افًٚئؾ:

هالالالذا يقوالالال  أمالالالٚ فالالالق وؿٍالالالٝ دون روالالالُٚه برجالالالع افوالالالّر ٕؿالالالرب  ،هالالالٚ افنالالالٔخ:

 مذـقر.

 إٔٚ ؿِٝ روٚك دون روٚه. افًٚئؾ:

 بٚظتٌٚري ـداظٜٔ. مداخِٜ:
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 ًٕؿ افًٚئؾ:

 صق افٍرق بغ روٚه وايش افثٚ:ي. افنٔخ:

 روٚك بٚفُٚ ف ـٖٕف مٚ حُؿ أن تدظق وإٔٝ  فذفؽ يُقن روٚك. مداخِٜ:

 ًا مرة أخرى  عٛ أن عّس افُٚ ف .إذ افنٔخ:

 اهلل حيٍيؽ يٚ صٔخْٚ. ،يف ظِؿ افتجقيد هذا افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل تَقل روٚك .

 روٚك. ،ًٕؿ افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل ... يهؾ إػ ظْدي.

 اهلل حيٍيؽ، ...روٚك. افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل أـرَه.

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 ًٚ  افنٔخ : أخذت اجلقاب شٚبَ

 .ًٕؿافًٚئؾ:

 ص . افنٔخ:

ضٔالالالٛ يًْالالالل ربالالالام ذـالالالر فالالالؽ افنالالالٔخ إخ أبالالالق ضالالالالل أ:ي إمالالالٌٚم  ،ًٕالالالؿ افًالالالٚئؾ:

 ،وخىٔالالٛ  يف افًالالراق ووجالالقدي يف ادًالالجد افالالذي ٓ ًِٕالالُؿ  هْالالٚك ؿْالالٚة فِالالدظقة

ربالام يًْالل  ،وبقجالقد هالذا افؼالط ،أن افداظٜٔ عّد يًىؾ إن حرَم مـ ادًالجد
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يًْل  ،إذا وجد بقجقد افدظٚء فِقاالمٚ أريد أن أؿٔؿ افٍْع أو أبغ افٍْع ؾٔف ٍٕع 

 بٖٕٜ احلٚفٜ خٚصٜ واوحٜ يًْل .

 مداخِٜ : هق أزيؾ أو ظزَل مـ مْهٌِف.

 افنٔخ : ...ؿِٝ أول  إٔٝ هذه .

 مداخِٜ : ًٕؿ.

 افنٔخ : ضٔٛ.

افًالٌٛ إٔالف رؾالض أن يالدظق فِالرئٔس أو فِالقاال هْالٚك يف خىٌالٜ  ،ًٕؿ مداخِٜ:

هالذه إوػ  ،أن يدظق فف وهق ؽر راضٍ  اجلًّٜ، ؾٓق يًٖل يًْل إذا ـٚن عقز

وشٌؼ، وإذا ـٚن هْٚك يًْل جقاز يف هذه ادًٖفٜ، يًْل صٌٜٔ افدظٚء إذا أجٔز 

 هذا إذا هْٚك صٌٜٔ يًْل  تْه  هبٚ.

ًٚ ودظقت هؾ ادنُِٜ تْتٓل هبذا افدظٚء  افنٔخ : إذا شٚيرت اجلامظٜ مٌدئٔ

  الر دالٚ بًالده وـالام ؿٔالؾ وإٓ فذفؽ  ذيقل يًْل ؿد خينك أن تُقن هالذه ضًالامً 

ؾالالال٘ذا ـْالالالٝ تيالالالـ أو  ،وصالالالٚحٛ افالالالدار أدرى بالالالام ؾٔٓالالالٚ ،أهالالالؾ مُالالالٜ أدرى بنالالالًٚهبٚ

يٌِٛ ظذ افيـ بالٚدًْل بالٚفتًٌر بٕٚصال  إٔالف حتالؾ ادنالُِٜ ويُّالـ حتهالٔؾ  

تِالالالؽ افٍقائالالالد افوالالالٚئًٜ بٚدقاؾَالالالٜ ظالالالذ هالالالذه افٌدظالالالٜ امُالالالـ افتًالالالٚم  هبالالالٚ أمالالالٚ إذا 

هق أن يُقن مٚ بًدهٚ ؿؤٜ أخرى  ختوع   ـٕٚٝ هل ـام تهقرت إٔٚ احتامًٓ 

فٌالالالالزاال يف ـتٚبالالالالف مالالالالـ منالالالالٚيخ قالالالالٚ افثٕٚٔالالالالٜ وافثٚفثالالالالٜ وتهالالالالر بًالالالالديـ  ـالالالالام يَالالالالقل ا

 ، واو  اجلقاب .افرشقم

 ًٕؿ واو . افًٚئؾ:
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ثالؿ إن ـٕٚالٝ إوػ يُالقن دظٚئالؽ ٓ يُالقن ؾٔالف خمٚفٍالٜ ٕٕالف  ،افنٔخ : ضٔالٛ

ٍالٜ أخالرى إالف ُٕالقن ّٕالدح احلالٚـؿ ئٍُْٚ خمٚفٍٜ أن افٌدظٜ، ؾال َٕالع يف خمٚف

افذي حيُؿ بٌر مٚ إٔالزل اهلل وإٕالام ٕالدظق فالف بٚقدايالٜ وافتقؾٔالؼ وإصالالح افٌىٕٚالٜ 

ًٚ. ،وٕحق ذفؽ مـ ادًٚ:ي افهحٔحٜ ُٝ أيو  فًع أجٌ

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 احلّد هلل. افنٔخ:

 (00:  19: 48/   580) اهلدى والنور / 

  

 إطالقٗا؟ٌٖ قاعد٠ نُا تهْٛٛا ٜٛىل عًٝهِ ع٢ً 

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

 . "ـام تُقٕقا يقػ ظُِٔؿ  "

 ؿٚل اإلمٚم: ؤًػ .

ؾَالالد حالالدثْٚ  ،ثالالؿ ؿالالٚل: ثالالؿ إن احلالالديٞ مًْالالٚه ؽالالر صالالحٔ  ظالالذ إضالؿالالف ظْالالدي

 افتٚريخ تقال رجؾ صٚف  ظَٛ أمر ؽر صٚف  وافنًٛ هق هق !

 .(491 -490/ 1الضعيفة )
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 ٌٖ ايصٛز٣ َع١ًُ أّ ًَص١َ

 احلزم تًتنر أهؾ افرأي ثؿ تىًٔٓؿ. إٔف ؿٚل: ¢ٌْل روي ظـ اف

 ؿٚل اإلمٚم : ؤًػ.

 ثؿ ؿٚل:

واحلالالالديٞ دفٔالالالؾ دالالالـ يَالالالقل افٔالالالقم بالالالٖن افنالالالقرى مِزمالالالٜ ف مالالالر بٕٚخالالالذ بالالالام 

ٚ دالٚ ـالٚن  اًَل أصٚروا ظِٔالف، ويَالقل اخالرون بٖ الٚ مًِّالٜ ؾَالط، وهالق افالذي ٕالراه مقاؾ

 ظِٔف افًِػ.

 .(10/1/446الضعيفة )
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 يًخهاّ إٔ ٜٗربٛا  ْصٝخ١ ايصٝذ

 أْفطِٗ باإلضالّ

 ظـ أيب هريرة ؿٚل : 

ؾَالالالالٚفقا : ؿالالالالد ذهالالالالٛ أهالالالالؾ افالالالالدثقر  ¢) إن ؾَالالالالراء ادٓالالالالٚجريـ أتالالالالقا رشالالالالقل اهلل 

بٚفالالالالدرجٚت افًالالالالذ وافًْالالالالٔؿ ادَالالالالٔؿ ؾَالالالالٚل ومالالالالٚ ذاك ؿالالالالٚفقا يهالالالالِقن ـالالالالام ٕهالالالالع 

ويهالالقمقن ـالالام ٕهالالقم ويتهالالدؿقن وٓ ٕتهالالدق ويًتَالالقن وٓ ًٕتالالؼ ؾَالالٚل رشالالقل 

ُؿ صٔئٚ تدرـقن بف مـ شٌَُؿ وتًٌَقن بف مـ بًالدـؿ وٓ ُّ ِِ ظْ أؾال أُ »:  ¢اهلل 

: ؿٚفقا بذ يٚ رشقل اهلل ؿٚل  شام صًْتؿقن أحد أؾوؾ مُْؿ إٓ مـ صْع مثِيُ

الالال تُ » . ؿالالالٚل أبالالالق شحقن وتُالالالزون وحتّالالالدون دبالالالر ـالالالؾ صالالالالة ثالثالالالٚ وثالثالالالغ مالالالرةٌ  ًَ

شالالّع إخقإْالالٚ أهالالؾ ؾَالالٚفقا  ¢صالالٚف  : ؾرجالالع ؾَالالراء ادٓالالٚجريـ إػ رشالالقل اهلل 

ف مالالـ ٔالالذفالالؽ ؾوالالؾ اهلل يٗت»:  ¢إمالالقال بالالام ؾًِْالالٚ ؾًٍِالالقا مثِالالف ؾَالالٚل رشالالقل اهلل 

: إٓ ظْالالالد مًالالالِؿ ويف روايالالالٜ فٌِخالالالٚري . وفالالالٔس ؿالالالقل أيب صالالالٚف  إػ اخالالالرهشينالالالٚء

. بدل ثالثٚ ش وتُزون ظؼاً  وحتّدون ظؼاً  تًٌحقن يف دبر ـؾ صالة ظؼاً »

 وثالثغ . متٍؼ ظِٔف.

 :[مًَِٚ ظذ ظٌٚرة: شّع إخقإْٚ مـ أهؾ إمقال ؿٚل اإلمٚم]

ب اإلشالالالم مالالالـ ٍٕالالقس هالالالٗٓء افٍَالالراء، ؾالالال٘ ؿ مالالع صالالالًقرهؿ ذ  تٖمالالؾ ـٔالالػ َهالالال 
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بالالالالٚفٌقن افنٚشالالالالع بٔالالالالْٓؿ وبالالالالغ إؽْٔالالالالٚء مالالالالـ افقجٓالالالالٜ ادٚفٔالالالالٜ، ؾالالالال٘ ؿ مالالالالع ذفالالالالؽ مل 

يَّتالالالقهؿ، وٓ اظتالالالزوهؿ أظالالالداء قالالالؿ، ـالالالام هالالالق افنالالالٖن يف ادجتًّالالالٚت افَٚئّالالالٜ 

وهؿ إخقإالالالالٚ قالالالالؿ، ؾًالالالالذ ادًالالالالِّغ وخٚصالالالالالٜ د  ئ ادٚديالالالالٜ، بالالالالؾ َظالالالالال ظالالالالذ ادٌالالالالٚد

الال  بقا ٍٕقشالالٓؿ بٚإلشالالالم ويتخالالذوه دشالالتقرا قالالؿ إن ـالالٕٚقا يريالالدون ذ  حُالالٚمٓؿ أن هُيَ

 افًًٚدة يف افدٕٔٚ وأخرة.

 .(1/305"حتقيق مشكاة املصابيح" )
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 حه١َٛ املسأ٠

فٍالالالرق بالالالغ مالالالٚ ا افًالالالٗال:ل مالالالُْؿ ٖ... جئالالالٝ مالالالـ افٌٚـًالالالتٚن ... أشالالال مداخِالالالٜ:

ِّالالالالرأة وبالالالالغ حُقمالالالالٜ افًٌالالالالد؟ بًالالالالض افًِالالالالامء يَقفالالالالقن: ٓ ؾالالالالرق بالالالالغ فاحلُقمالالالالٜ 

 حُقمٜ ادرأة وبغ حُقمٜ افًٌد..

 حُقمٜ أو.. مداخِٜ:

 حُقمٜ حُقمٜ.. مداخِٜ:

 يًْل: إٔٝ أن تتقػ ادرأة؟ افنٔخ:

أن تتقػ ادرأة أو أن يتقػ افًٌد.. يًْل: ٓ ؾرق بْٔٓؿ، مٚ رأيُالؿ  مداخِٜ:

 هذه ادًٖفٜ؟يف 

هالالذا شالالٗال ذظالالل شالالٔٚد وهالالق مالالـ مقاوالالٔع افًالالٚظٜ ؾًالالالً وبخٚصالالٜ  افنالالٔخ:

 يف بًض افٌالد اإلشالمٜٔ افتل حتُّٓٚ امرأة.

 ؿٌؾ اجلقاب ظـ هذا افًٗال ..

 مٚ ؾّْٓٚ هذا افًٗال يٚ صٔخ. مداخِٜ:

مالالالٚ افٍالالالرق بالالالغ أن حيُالالالؿ افرجالالالٚل رجالالالؾ مالالالْٓؿ أو أن حيُّٓالالالؿ امالالالرأة  افنالالالٔخ:

 ًِّٜ..مْٓـ يًْل: م
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 ظٌد.. إخ يًٖل: ظٌد. مداخِٜ:

 ظٌد يًْل: رؿٔؼ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ رؿٔؼ. مداخِٜ:

هالالالذا فالالالٔس فالالالف ظالؿالالالٜ افٔالالالقم.. افًالؿالالالٜ وادنالالالُِٜ امالالالرأة ورجالالالؾ وأيالالالـ  افنالالالٔخ:

 افًٌٔد افٔقم؟

إن أمالالالر ظِالالالُٔؿ ظٌالالالد »: ¢بًالالالض افًِالالالامء يَقفالالالقن: ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل  مداخِالالالٜ:

ٜ رشالالالقفف ؾالالالٚتًٌقه.. هالالالذه ادًالالالٖفٜ يالالالٚ يًْالالالل: يَالالالقدـؿ إػ ـتالالالٚب اهلل وشالالالْ شحٌقالال

 أشتٚذ! يًْل:..

ًالالالالالٗال، وفُالالالالالـ مالالالالالٚ ظالؿالالالالالٜ هالالالالالذا افًالالالالالٗال بٖووالالالالالٚظْٚ افؾّٓالالالالالٝ أن  افنالالالالالٔخ:

 احلٚضة؟ هؾ هْٚك أحرار وظٌٔد؟

ًٕالالؿ، يَقفالالقن، يًْالالل: إذا شالالِىٝ ظِالالُٔؿ ادالالرأة ٓ بالالٖس، وـالالذفؽ  مداخِالالٜ:

 افًٌد يًْل إذا ..

هالذا شالٗافف ؾًالٖجٔٛ ظْالف بًالد أن  ضٔٛ! ... إذًا: بًد أن ووال  أخٕٚالٚ افنٔخ:

  دم إصؾ افذي أؿٚمقه ظِٔف.

 إن حُؿ ادرأة يف اإلشالم مردود ٕمريـ اثْغ:

إول: يالالالالرد بًّالالالالؾ ادًالالالالِّغ ضِٔالالالالٜ هالالالالذه افَالالالالرون افىقيِالالالالٜ افتالالالالل ـالالالالٚن ظالالالالذ 

ًٚ ـٚخلٍِالالٚء افراصالالديـ،  ادًالالِّغ حُالالٚم ـثالالرون مالالْٓؿ مالالـ يىٌالالؼ اإلشالالالم  ٚمالال

ًٚ مالالْ ٓؿ وهُالالذا درجالالٚت، أي: إن ظالالذ مالالر هالالذه افًالالْغ ؿالالد ومالالْٓؿ مالالـ يُالالقن ؿريٌالال
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ًٚ يْحالالالر ف ـثالالالرًا أو ؿِالالالٔالً ظالالالـ  ـالالالٚن اإلشالالالالم حيُالالالؿ وفالالالق إٔالالالف ـالالالٚن بًوالالالٓؿ أحٕٔٚالالال

ًٚ يف هالالذه  احلُالالؿ بٚإلشالالالم يف بًالالض اجلزئٔالالٚت وفُالالـ واحلّالالد هلل مل يَالالع مىَِالال

افَالالالالرون افىقيِالالالالٜ أن امالالالالرأة حُّالالالالٝ ادًالالالالِّغ ـالالالالام هالالالالق افنالالالالٖن يف بًالالالالض بالالالالالد 

جِٔز ومـ ؿِدهؿ أو تنٌف هبؿ، ؾجريالٚن ظّالؾ ادًالِّغ ظالذ ظالدم افٍُٚر ـٚإلٕ

ًٚ مْٓالالٚ هالالق افالالدفٔؾ دالالـ ـالالٚن يالالٗمـ بّثالالؾ ؿقفالالف  تقفٔالالٜ ادالالرأة اخلالؾالالٜ ومالالٚ ـالالٚن ؿريٌالال

ْرَ ﴿تٌالالٚرك وتًالالٚػ:  الَدى َوَيت ٌاِلالْع َؽالال ُف اْقاُل َ َفالال ٚ َتٌَالالغ  ِد َمالال الال ًْ ـْ َب
قَل ِمالال ُشالال ِٚؿِؼ افر  ـْ ُيَنالال َوَمالال

 ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ْ َؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَشٌِِٔؾ ادُْ َٓ ْهِِِف َج ُٕ ِف َمٚ َتَقػ  َو  .[116]النساء:﴾َقف 

افنٚهد مـ هذه أيٜ ـام تًروْٚ بقء مـ افتٍهالٔؾ يف جًِالٜ شالٚبَٜ: إٕالام 

ِمِْغَ ﴿هق ؿقفف تًٚػ:  ْٗ مٚ اؿتك رب افًٚدغ ظذ ؿقفف  ﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ـْ يُ ﴿يف هذه أيٜ:  َ َفُف اْقَُدى َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ َوَم ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم َنِٚؿِؼ افر 

ٚ َتالالالالَقػ   ِف َمالالالال الالالال َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُالالالال وإٕالالالالام ظىالالالالػ ظالالالالذ منالالالالٚؿَٜ افرشالالالالقل:  [116]النسةةةةاء:﴾ادْ

ِمِْغَ ﴿ ْٗ ُالال ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشالال ؾالالام احلُّالالٜ مالالـ هالالذه اجلِّالالٜ ادًىقؾالالٜ ظالالذ:  ﴾َوَيت ٌاِلالْع َؽالال

ـْ ﴿ ُشقَل  َوَم ِمِْغَ ﴿ ﴾ُيَنِٚؿِؼ افر  ْٗ  ؟﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

احلُّالٜ: أن ادالٗمْغ هالؿ افالذيـ يَِْالالقن ادالْٟٓ افالذي شالٚر ظِٔالف ادًالالِّقن 

إوفقن  مـ أجؾ ذفؽ جٚءت إحٚديٞ تسا تٖمرٕٚ بٚتٌٚع افًِػ إول، ومـ 

ػ افهالالالالٚف  أجالالالالؾ ذفالالالالؽ ـالالالالام ؿِْالالالالٚ يف دالالالالٚضة شالالالالٌَٝ: ٕحالالالالـ ْٕتّالالالالل إػ افًالالالالِ

وأحالالالالدٕٚ يَالالالالقل ظالالالالـ ًٍٕالالالالف ويرجالالالالق أن يُالالالالقن ـالالالالذفؽ بالالالالٖن ؿقفْالالالالٚ: شالالالالٍِل ـَقفْالالالالٚ: 

مالالالٗمـ، فُالالالـ هْالالالٚك ؾالالالرق ـٌالالالر بالالالغ مالالالـ يَالالالقل: مالالالٗمـ ؾٓالالالذه افُِّالالالٜ يف افًكالالال 

احلالالالٚض تنالالالّؾ افالالالثالث وشالالالًٌغ ؾرؿالالالٜ.. تنالالالّؾ حتالالالك افَٚديٕٚٔالالالٜ افالالالذيـ خربالالالقا 

 الالؿ إن حٔالالٞ ظَٔالالدة ـثالالر مالالـ ادًالالِّغ وبخٚصالالٜ هْالالٚك يف اقْالالد ويف افٌٚـًالالتٚ
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ظالالقا أن افٌْالالقة مل تْتٓالالل بًالالد، وإٔالالف أتالالك ٌٕالالل ظْالالدهؿ زظالالؿ وإٔالالف شالالٖٔيت مالالـ بًالالده اد  

أٓ إن »ؿالٚل:  ¢ٓؿ صحٔ  بؤّّٜ إٌٔٔٚء ـذبٜ  ٕن افٌْل مإٌٔٔٚء اخرون وـال

 .شافرشٚفٜ وافٌْقة ؿد إَىًٝ ؾال رشقل وٓ ٌٕل بًدي

فُِتالالالالٚب وفًِالالالالْٜ مالالالالـ بٕٔٚالالالالف  ¢افنالالالالٚهد: افًالالالالِػ َِٕالالالالقا إفْٔالالالالٚ مالالالالٚ ؾًالالالالؾ افٌْالالالالل 

ًٚ فًِّالِّغ ؾحٔالْام مل ٕجالد  افَقفٜٔ ؾتَِك اخلِػ ذفؽ ظـ افًالِػ ؾهالٚر ضريَال

يف ـالالالؾ هالالالذه افَالالالرون وبخٚصالالالٜ مْٓالالالٚ افثالثالالالٜ ادنالالالٓقد قالالالٚ بٚخلريالالالٜ امالالالرأة تقفالالالٝ 

ؾالالالذفؽ افالالالدفٔؾ ظالالالذ أن شالالالٌٔؾ ادالالالٗمْغ أن ٓ يتالالالقٓهؿ امالالالرأة، هالالالذا هالالالق افالالالدفٔؾ 

َوَيت ٌاِلالْع ﴿ويًالالل هالالذه أيالالٜ ودٓفتٓالالٚ:  إول وهالالق دفٔالالؾ ؿالالقي جالالدًا جالالدًا دالالـ يٍَالالف

ِمِْغَ  ْٗ  .[116]النساء:﴾َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

فَالالد وصالالؾ اهالالتامم بًالالض افًِالالامء إػ تَالالديؿ افًالالْٜ افًِّٔالالٜ افتالالل جالالرى ظِٔٓالالٚ 

ادًِّقن ظالذ أؿقافالف ظِٔالف افهالالة وافًالالم  ذفالؽ ٕن افَالقل ؿالد حيتّالؾ أـثالر 

ؾالالال يُّالالـ أن حيّالالؾ إٓ ظالالذ وجالالف  مالالـ وجالالف مالالـ افتًٍالالر، أمالالٚ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜ

 واحد.

ِدهَيُاَم ﴿خالالذ مالالثالً: ؿقفالالف تًالالٚػ:  قا َأْيالال ًُ ْٚؿَى ُٜ َؾالال ِٚرَؿ الال  ً ِٚرُق َواف الال  ً  [21]المائةة:ة:﴾َواف

ؾِق أن رجالً جٚء إػ هذا افْص افَالرا:ي افالذي ٓ يٖتٔالف افٌٚضالؾ مالـ بالغ يديالف وٓ 

ادُْالٛ، بالالامذا  مالـ خٍِالف ؾالالٖتك بالرأي جديالد.. ؾالالٚؿىًقا أيالدهيام ٓ شالّ  اهلل مالالـ

ًٚ هالالذه يالالد،  افًالالْٜ  اجلالالقاب:ٕحٚججالالف؟ هالالذه يالالد.. أو ؿالالٚل: مالالـ ظْالالد ادرؾالالؼ.. أيوالال

افًِّٜٔ افتالل جالرى ظِٔٓالٚ افرشالقل ظِٔالف افًالالم وتًٌالف ظالذ ذفالؽ أصالحٚبف، هالذه 

، وهالالذه ؿٚظالالدة هٚمالالٜ ¢هالالل احلجالالٜ افَٚضًالالٜ يف حتديالالد ادالالراد مالالـ أؿالالقال افٌْالالل 

 ذـر، هذا هق افدفٔؾ إول.جدًا ؾٖرجق أن تُقن مُْؿ ظذ بٚل وظذ 
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ر بحُّتف افٌٚفٌٜ أن ٕهالٛ افًجالؿ أهالؾ د  افدفٔؾ افثٚ:ي: أن اهلل ظز وجؾ ؿد ؿَ 

مالٚ أؾِال  ؿالقم »ظـ ذفالؽ، ؿالٚل:  ¢ؾٚرس بًد وؾٚة مُِٓؿ امرأة ؾِام أخز افٌْل 

 .شوفقا أمرهؿ امرأة

واحلََٔالالالٜ يالالالٚ إخقإْالالالٚ! فالالالق أن ادًالالالِؿ تٖمالالالؾ يف هالالالذا احلالالالديٞ وحالالالده فقجالالالده 

 ًٚ ًٚ ظـ أن يُ  ـٚؾٔ قا ظِٔٓؿ امرأة  ٕن مًْك ف  قَ فٔهد ادًِّغ فق ـٕٚقا مٗمْغ حَ

ذفالالالؽ بًِالالالٚن احلالالالٚل وإمالالالر ـالالالام يَالالالقل افًِالالالامء: فًالالالٚن احلالالالٚل إٔىالالالؼ مالالالـ فًالالالٚن 

ادَالالالٚل أن افَوالالالٜٔ إًًُالالالٝ يف تِالالالؽ افالالالٌالد ؾهالالالٚرت افًْالالالٚء رجالالالًٚٓ وافرجالالالٚل 

حًالالٛ ذيًالالٜ اهلل ظالالز و ؿ ر صالالًٕٗالالًٚء  ٕ الالؿ مل عالالدوا مالالـ يتالالقػ أمالالرهؿ ويالالدي

وجؾ إٓ امرأة، ٓ صؽ أن هذا افقاؿع وحالده يٍُالل أن هالٗٓء افَالقم ٓ يٍِحالقن 

مالالٚ أؾِالال  ؿالالقم وفالالقا أمالالرهؿ »هبالالذه افًٌالالٚرة افكالالحيٜ:  ¢ؾُٔالالػ وؿالالد أخالالز افٌْالالل 

 .شامرأة

 ًٚ ًٚ إٔف ٓ عقز يف اإلشالم ادتقارث ظِّٔال إذا ثٌٝ وهق ثٚبٝ إن صٚء اهلل ئَْ

ٗيالالد هالالذا افًّالالؾ بَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم أن يتالالقٓهؿ امالالرأة.. إذا وٓ يف اإلشالالالم اد

ثٌالالٝ هالالذا يُالالقن ذفالالؽ مَدمالالٜ فِجالالقاب ظالالـ ؿِالالٛ بًالالض افْالالٚس احلََٔالالٜ، وهالالل 

أجٚز أن يتقػ أمر ادًِّغ رجؾ أظجّل حٌق، ؾالْحـ  ¢ن افٌْل إؿققؿ: 

ًٚ بالغ احلالديٞ افالذي يتُ قن ظِٔالف وبالغ ئالٕجٔٛ ظـ هذا بام ؿٚفف أهالؾ افًِالؿ مجًال

ًٚ، وهالالؿ بالالذفؽ حَيْ ر  ًَ يٞ افالالذي ٓ يُ احلالالد ون إًٍٔالالٓؿ يف زمالالرة ُؼالال جالالقن إفٔالالف مىَِالال

ءهؿ ويالالالدظقن مْالالالف مالالالٚ أهالالالؾ إهالالالقاء افالالالذيـ يٖخالالالذون مالالالـ اإلشالالالالم مالالالٚ يقاؾالالالؼ أهالالالقا

 هؿ.خيٚفػ أهقاء

ٕحالالالـ َٕالالالقل: فَالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم ـالالالام تالالالقاتر ذفالالالؽ بنالالالٓٚدة أمالالالر 
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هالذا  شإئّالٜ مالـ ؿالريش»: ¢فف ادٗمْغ أمحد بـ حجر افًًَال:ي ؿٚل: إن ؿق

ًٚ بنالٓٚدة أمالر ادالٗمْغ  ًٚ بؾ وهق متقاتر أيوال حديٞ صحٔ  وفٔس ؾَط صحٔح

ًٚ ؾٔام ًِٕؿ.  يف زمْف وبًد زمْف أيو

ًٚ يف احلالالالالٚـؿ افالالالالذي يريالالالالد أن  ¢إذًا: رشالالالالقفْٚ  يوالالالالع يف هالالالالذا احلالالالالديٞ ذضالالالال

ًٚ، وإٔٚ أظِالؿ أن بًالض ذوي إهالقاء ؿالد ياًم حيُؿ ادًِّغ وهق أن يُقن ؿرصٔ

ًٚ يتٖوفقن هذا احلالديٞ بالام ذـالره أحالد مالٗرخٔٓؿ ؿالدياًم أن ذفالؽ ـالٚن ٕن  وحديث

ًٚ ـٕٚالالالٝ صالالالقفٜ وـٕٚالالالٝ قالالالؿ ؿالالالقة ومُٕٚالالالٜ ومْزفالالالٜ يف افًالالالرب حٔالالالٞ ـالالالٕٚقا  ؿرينالالال

خيوالالًقن قالالؿ وراثالالٜ وإجالالالًٓ وتَالالديرًا قالالؿ وظالالذ هالالذا جالالٚء ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

فٌَِٔالالٜ افًربٔالالٜ بالالغ ؿٌِٔالالٜ أمالالٚ بًالالد أن تٍُُالالٝ هالالذه افرابىالالٜ ا شإئّالالٜ مالالـ ؿالالريش»

ؿريش وشٚئر افٌَٚئؾ مل يٌؼ هْٚك جمٚل فالشتّرار فتحُٔؿ هذا احلالديٞ  ٕٕالف 

ًٚ فًِامئْالالالٚ ظالالالذ هالالالذا افتٖويالالالؾ فؿٔالالالؾ يف زظّٓالالالؿ  ًٚ، وردٕالالالٚ تًٌالالال ًِالالالٌٛ ادالالالذـقر إٍالالال

افذي هق أصالٌف بٚفتًىٔالؾ يف مقوالقع ايالٚت افهالٍٚت وأحٚديالٞ افهالٍٚت.. ردٕالٚ 

 .شٓ يزال هذا إمر يف ؿريش مٚ بَل مْٓؿ اثْٚن»: ¢ظذ هذا افتٖويؾ بَقفف 

إذًا: تالالالالٖويِٓؿ احلالالالالديٞ إول  ٕ الالالالٚ ـٕٚالالالالٝ ظالالالالذ حالالالالد تًٌالالالالرهؿ يف افًكالالالال 

احلٚض ذيًٜ زمْٜٔ، يٌىؾ هذا افتٖويؾ هذا احلديٞ افهحٔ .. إذا ظرؾْٚ هذه 

ًٚ ٕيالالالرًا فيروؾْالالالٚ احلالالالٚضة  احلََٔالالالٜ وجمالالالٚل افُالالالالم يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ واشالالالع أيوالالال

ًٚ هالالذه ادَدمالالٜ فإلجٚبالالٜ ظالالـ افنالالٌٜٓ افتالالل ذـرهالالٚ إخ  فُالالـ ٓ بالالد مالالـ ربالالط أيوالال

.ًٚ  افٍٚوؾ إٍ

ًٚ ظالالالالـ  ُضالالالالُرقفَالالالالد جالالالالٚء يف افًالالالالْـ ومًالالالالْد أمحالالالالد ومالالالالـ  يَالالالالقي بًوالالالالٓٚ بًوالالالال

ًٚ ؾَالٚفقا:  ¢افًربٚض بـ شٚريٜ رِض اهلل تًٚػ ظْالف ظالـ افٌْالل  إٔالف خىالٌٓؿ يقمال
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بالالدًا، ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم: يالالٚ رشالالقل اهلل! أوصالالْٚ وصالالٜٔ ٓ ٕحتالالٚج إػ أحالالد بًالالدهٚ أ»

أوصالالُٔؿ بتَالالالقى اهلل وافًالالالّع وافىٚظالالالٜ وإن وال ظِالالُٔؿ ظٌالالالد حٌقالالال، وإٕالالالف مالالالـ 

ًٚ ـثالالالالرًا ؾًِالالالالُٔؿ بًالالالالْتل وشالالالالْٜ اخلٍِالالالالٚء افراصالالالالديـ  يًالالالالش مالالالالُْؿ ؾًالالالالرى اختالؾالالالال

ادٓالالديغ مالالـ بًالالدي ظوالالقا ظِٔٓالالٚ بٚفْقاجالالذ، وإيالالٚـؿ ودالالدثٚت إمالالقر ؾالال٘ن ـالالؾ 

روايالالالٜ وهالالالل صالالالحٔحٜ يف ؽالالالر هالالالذا وزاد يف  شددثالالالٜ بدظالالالٜ وـالالالؾ بدظالالالٜ والالالالفٜ

 .شوـؾ والفٜ يف افْٚر»احلديٞ: 

وفف صقاهد بًوٓٚ يف  شوإن وال ظُِٔؿ ظٌد حٌق»إذًا: ؿقفف ظِٔف افًالم: 

صحٔ  مًِؿ، ٓ يًْل: وإن وال ظُِٔؿ مـ ٕٚس ٓ حيُّقن ذيًٜ اهلل وإٕام 

ٚ شالٌؼ وال ظُِٔؿ مـ حٚـؿ حيُؿ بام إٔالزل اهلل  ٕن هالذا احلالٚـؿ ؿالد ظرؾْالٚ امال

ٍٜ مالالٚ  ًٚ ظالالذ وٓيالال ًٚ ؾٓالالذا إذا وػ  ظٌالالدًا حٌنالالٔ ًٚ ؿرصالالٔ إٔالالف ينالالسط ؾٔالالف أن يُالالقن ظربٔالال

 وجٛ إضٚظتف  ٓ ٕٕف ظٌد حٌق وإٕام ٕٕف وٓه مًِؿ ؿرر فف حؼ افقٓيٜ.

ًٚ جرى ظّؾ ادًِّغ ؾْٓٚ ٕحـ أمالٚم ؿوالٔتغ اثْتالغ ٓ تْالٚؾر  وظذ هذا أيو

 وٓ تًٚرض بْٔٓام:

افقٓيالالٜ افُالالزى، جالالرى ادًالالِّقن ظالالذ إٔالالف ينالالسط ؾٔٓالالٚ أن  افَوالالٜٔ إوػ:

.ًٚ ًٚ ؿرصٔ  يُقن ظربٔ

ًٚ جرى ظّؾ  ًٚ، ظذ هذا أيو افقٓيٜ افهٌرى: ٓ ينسط ؾٔٓٚ أن يُقن ؿرصٔ

ادًِّغ، وإذا ظرؾْٚ هذه احلََٜٔ تؿ آشالتدٓل افهالحٔ  ظالذ رد دظالقى مالـ 

ًٚ »يتخالالذ حالالديٞ:  عالالقز تقفٔالالٜ ادالالرأة  ْٕٕالالٚ  دفالالٔالً ظالالذ إٔالالف شوإن ـالالٚن ظٌالالدًا حٌنالالٔ

ًٚ ؾٓالالالق أوػ بٚفقٓيالالالٜ افتالالالل تِٔالالالؼ بالالالف ظالالالذ افتٍهالالالٔؾ  شالالالَْقل: إن ـالالالٚن ظٌالالالدًا حٌنالالالٔ



 متفزقات --------------------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

783 

ًٚ ذـره.. أوػ مـ ادرأة افَرصٜٔ  ٕن ادرأة افَرصالٜٔ فالٔس قالٚ وٓيالٜ  افًٚبؼ إٍ

ًٚ، ؾٌذفؽ يْتٓل مٚ ظْدي مـ اجلقاب ظـ ذاك افًٗال.  بحُؿ مٚ شٌؼ إٍ

 : .. ( 33/ .. : 390) اهلدى والنور /
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 اخلالف ايعال١َ األيباْٞ ٚفك٘
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 ؟ٌٖ االختالف زمح١

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

« ًٚ رـؿ، وإُٔتؿ بًِدي أصُد اختالؾ ُٓ  . شؿِد اختٍُِتؿ وإٔٚ بغ أط

 ؿٚل اإلمٚم:

 (، ومـ ضريَف:783/70878/ 77) شادهْػ» أخرجف ظٌدافرزاق يف

ظالـ مًّالر ظالـ افزهالري ظالـ شالالْٚن  (7/730) شادًجالؿ افٌُالر»افىالزا:ي يف 

 بـ أيب شْٚن إٔف شّع حًغ بـ ظع حيدث:

ًٚ(، ؾًالالٖفف ظالالام خٌالالٖ فالالف؟ ؾَالالٚل: دخ. - ¢ -أن افٌْالالل  خٌالالٖ ٓبالالـ صالالٔٚد )دخٕٚالال

 ؾَٚل:

 .شاخًٖ؟ ؾِـ تًدو ؿدرك »

 : - ¢ -ؾِام وػ ؿٚل افٌْل 

 .شمٚؿٚل؟»

 ؾَٚل بًوٓؿ:

 دخ. وؿٚل بًوٓؿ:

 .. ؾذـره.:.- ¢ -بؾ ؿٚل: زخ. ؾَٚل افٌْل 
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 ؿِٝ: وهذا إشْٚد صحٔ .

 ( مـ ضريؼ ظٌداهلل بـ صٚف : حدثْل افِٔٞ:7303ثؿ رواه افىزا:ي )

 (:8/5حدثْل ُظَٔؾ ]ظـ[ ابـ صٓٚب بف. وؿٚل اقٔثّل )

 .شْٚديـ، ورجٚل أحدمهٚ رجٚل افهحٔ رواه افىزا:ي ب٘ش»

 ؾٔالالالالفوـٖٕالالالالف يًْالالالالل إول، وافثالالالالٚ:ي ـالالالالذفؽ ظْالالالالدي فالالالالقٓ أن ظٌالالالالداهلل بالالالالـ صالالالالٚف  

والالًػ مالالـ ؿٌالالؾ حٍيالالف، وفُْالالف امالالـ يًتنالالٓد بالالف، ؾٔالالزداد احلالالديٞ بالالف ؿالالقة ظالالذ 

إيالالالٚه ظالالالـ )افالالالدخٚن(  - ¢ -ؿالالالقة. واظِالالالؿ أن أحٚديالالالٞ ابالالالـ صالالالٔٚد وشالالالٗال افٌْالالالل 

،ؾالالالالالالٕٚير: شافًالالالالالالْـ»و شافهالالالالالالحٔ »وظجالالالالالالزه ظالالالالالالـ اجلالالالالالالقاب ـثالالالالالالرة، وبًوالالالالالالٓٚ يف 

)ادالحالالؿ(، وفالالٔس هالالذا ؾٔٓالالٚ،  شصالالحٔ  شالالْـ أيب داود»(، و5333) شادنالالُٚة»

 - ¢ -إٕالام خرجتالف هْالالٚ ٕمالريـ: إول: دالالٚ ؾٔالف مالالـ افزيالٚدة ظِٔٓالالٚ مالـ شالالٗافف و

 .شؿد اختٍِتؿ...»ظِٔٓؿ بَقفف:  - ¢ -أصحٚبف ظام ؿٚل ابـ صٔٚد، ورده 

وأخر: إْٔل أردت أن أذـالر بالف أوفئالؽ افٌالٚؾِغ افالذيـ يًْالٌقن إػ افالديـ مالٚ 

اختال ف »أو:  شرمحٜ اختال ف أمتل»ؿٚل:  - ¢ -فٔس مْف، ؾَٔقفقن: إن افٌْل 

، وؽر ذفؽ امٚ بْٔٝ ووًف يف دِف، وقذا ؾٓؿ يَرون شأصحٚيب فُؿ رمحٜ

ًٚ فُِتٚب وافًْٜ ـام بْٔف  ًٚ، خالؾ آختال ف افنديد بغ ادذاهٛ ويتخذوٕف ديْ

، ويٌِق بًض أوفئؽ ؾٔزظؿ أن فُؾ ؿقل مـ تِؽ -رمحٓؿ اهلل تًٚػ -افًِامء

 -فًالالْٜ  ـخالالروج افالالدم مالالثالً، ؾٔتخِٔالالقن أن افٌْالالل إؿالالقال ادتْٚؿوالالٜ دفالالٔالً مالالـ ا

شئؾ مرة ظْف، ؾٖجٚب بٖٕف يَْض افقوقء، وشئؾ مرة أخرى ؾٖجٚب بٖٕف  - ¢

ٓ يَْض! وٕحق ذفؽ مـ افتخٔالت افتل ٓ أصؾ قٚ يف افًْٜ، ويْندون هبذه 
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ؿ( يف مدح افٌْل   : - ¢ -ادْٚشٌٜ ؿقل )ُبقصرهي 

ِ ِٓؿ ِمـ رُشقِل اهللِ مُ  ـُ سو ِّ  ...ِت

 وؽر ذفؽ مـ إؿقال افتل مل يَِٓٚ ظٚمل مـ ؿٌؾ.

ؾًِالالؾ يف أوفئالالؽ افٌالالٚؾِغ مالالـ يتٌْالالف مالالـ ؽٍِتالالف، ويًالالقد إػ رصالالده حالالغ يالالرون 

اخالالتالؾٓؿ يف حتديالالد  -رِض اهلل ظالالْٓؿ -ٓ يالالرى مالالـ افهالالحٚبٜ- ¢ -افٌْالالل 

خ( أو )افالزخ(؟ مالع أن مثالؾ هالذا آخالتال ف فالٔس  مٚ ؿٚال ابـ صٔٚد  هالؾ هالق )افالد 

ًٚ ـام هق طٚهر، فًِٓالؿ حالغ يتٌْٓالقن قالذا يتٌالغ قالؿ إٔالف   -فف ظالؿٜ بٚفديـ مىَِ

 ٓ يرى مْٓؿ آختال ف يف افديـ وٓ يَره مـ بٚب أوػ. - ¢

اخالالالالتال ف  -رمحالالالالف اهلل -وهالالالالق افالالالالذي يًالالالالّٔف ابالالالالـ تّٔٔالالالالٜ -ؾالالالالٚحلؼ أن اخلالالالالال ف

 إٕام هق َّٕٜ وفٔس برمحٜ. -توٚد

ًتالالالذر ظالالالـ ادختٍِالالالغ بًالالالذر مًَالالالقل، وحًالالالٛ ادًالالالِؿ افٌهالالالر يف ديْالالالف أن ي

ًٚ مالالٖجقرون ظالالذ افتٍهالالٔؾ افالالقارد يف احلالالديٞ. أمالالٚ أن يَالالر  ويًتَالالد بالالٖ ؿ مجًٔالال

آختال ف ًٍٕف ويداؾع ظْف، بدظقى افدؾٚع ظـ إئّٜ، ـام يًِـ ذفؽ بًوٓؿ 

يف بًالالض اإلذاظالالٚت اإلشالالالمٜٔ، ؾالالذفؽ مالالـ افتالالدفٔس ظالالذ افْالالٚس، واخلِالالط بالالغ 

 .افًالمٜ يف ديْْٚ وظَقفْٚ احلؼ وافٌٚضؾ. ًٕٖل اهلل

 .(773-7/2/771الصحيحة )
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

 .شاختال ف أمتل رمحٜ»

 ؿٚل اإلمٚم: ٓ أصؾ فف.

 ثؿ ؿٚل:

الالالال وإن مالالالالـ اثالالالالٚر هالالالالذا احلالالالالديٞ افًالالالالٔئٜ أن ـثالالالالرا مالالالالـ ادًالالالالِّغ يُ  ون بًالالالالٌٌف ر  َِ

أبالدا افرجالقع هبالٚ وٓ حيالٚوفقن  ،آختال ف افنديد افقاؿع بغ ادذاهٛ إربًالٜ

بالالؾ  ،ـالالام أمالالرهؿ بالالذفؽ أئّالالتٓؿ رِض اهلل ظالالْٓؿ ،إػ افُتالالٚب وافًالالْٜ افهالالحٔحٜ

إن أوفئؽ فرون مذاهٛ هٗٓء إئّٜ رِض اهلل ظْٓؿ إٕام هالل ـؼالائع متًالددة 

! يَقفقن هذا مع ظِّٓؿ بام بْٔٓٚ مـ اختال ف وتًٚرض ٓ يُّالـ افتقؾٔالؼ بْٔٓالٚ 

وهالذا مالٚ ٓ  ،ٌالقل افالًٌض أخالر ادقاؾالؼ فالفوؿ ،فِالدفٔؾ إٓ برد بًوٓٚ ادخٚفػ

يًٍِالالقن ! وبالالذفؽ ؾَالالد ًٕالالٌقا إػ افؼالاليًٜ افتْالالٚؿض ! وهالالق وحالالده دفٔالالؾ ظالالذ إٔالالف 

وفقـالالٚن ﴿فالٔس مالـ اهلل ظالالز وجالؾ فالالق ـالٕٚقا يتالٖمِقن ؿقفالالف تًالٚػ يف حالالؼ افَالران : 

ًٚ  مالالـ ظْالالد ؽالالر اهلل فقجالالدوا ؾٚٔيالالٜ سحيالالٜ يف أن آخالالتال ف  ﴾ـثالالراً  ؾٔالالف اختالؾالال

 ورمحٜ مْزفٜ ؟ . ،ؾُٔػ يه  إذن جًِف ذيًٜ متًٌٜ ،اهلل فٔس مـ

وبًالالالٌٛ هالالالذا احلالالالديٞ وٕحالالالقه طالالالؾ أـثالالالر ادًالالالِّغ بًالالالد إئّالالالٜ إربًالالالٜ إػ 
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وفالق أ الؿ ـالٕٚقا يالرون  ،افٔقم خمتٍِغ يف ـثر مالـ ادًالٚئؾ آظتَٚديالٜ وافًِّٔالٜ

أن اخلالالالال ف ذ ـالالالام ؿالالالٚل ابالالالـ مًالالالًقد وؽالالالره رِض اهلل ظالالالْٓؿ ودفالالالٝ ظالالالذ ذمالالالف 

وٕمُالالالْٓؿ  ،فًالالالًقا إػ آتٍالالالٚق ،افَرإٔالالالٜ وإحٚديالالالٞ افٌْقيالالالٜ افُثالالالرة ٔيالالالٚتا

ذفؽ يف أـثر هذه ادًٚئؾ بام ٕهٛ اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ مـ إدفالٜ افتالل يًالر ف هبالٚ 

ثالالالالؿ ظالالالالذر بًوالالالالٓؿ بًوالالالالٚ ؾالالالالٔام ؿالالالالد  ،واحلالالالالؼ مالالالالـ افٌٚضالالالالؾ ،افهالالالالقاب مالالالالـ اخلىالالالالٖ

وأن  ، ف رمحالالالٜوفُالالالـ دالالالٚذا هالالالذا افًالالالًل وهالالالؿ يالالالرون أن آخالالالتال ،خيتٍِالالالقن ؾٔالالالف

ادذاهٛ ظذ اختالؾٓٚ ـؼائع متًددة ! وإن صئٝ أن ترى أثر هذا آختال ف 

 الد ؾٔٓالٚ أربًالٜ دٚريالٛ يهالذ  ،ؾٕٚير إػ ـثر مـ ادًالٚجد ،واإلسار ظِٔف

 ؾٔٓٚ أربًٜ مـ إئّٜ !

وفُالالالالؾ مالالالالْٓؿ مجٚظالالالالٜ يْتيالالالالرون افهالالالالالة مالالالالع إمالالالالٚمٓؿ ـالالالالٖ ؿ أصالالالالحٚب أديالالالالٚن 

يَالالالالقل : إن مالالالذاهٌٓؿ ـؼالالالالائع متًالالالالددة ! يًٍِالالالالقن  خمتٍِالالالٜ ! وـٔالالالالػ ٓ وظالالالالٚدٓؿ

 : ¢ذفؽ وهؿ يًِّقن ؿقفف 

وفُالالالالْٓؿ  ،رواه مًالالالالِؿ وؽالالالالره شإذا أؿّٔالالالالٝ افهالالالالالة ؾالالالالال صالالالالالة إٓ ادُتقبالالالالٜ»

يًالالالالتجٔزون خمٚفٍالالالالٜ هالالالالذا احلالالالالديٞ وؽالالالالره دٚؾيالالالالٜ مالالالالْٓؿ ظالالالالذ ادالالالالذهٛ ـالالالالٖن 

ادالالالذهٛ مًيالالالؿ ظْالالالدهؿ ودٍالالالقظ أـثالالالر مالالالـ أحٚديثالالالف ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم ! 

ؾٚفقاجالالالٛ دٚوفالالٜ افالالالتخِص  ،افَالالقل أن آخالالالتال ف مالالذمقم يف افؼالاليًٜ ِالالٜومج

وٓ تْالالالٚزظقا ﴿ٌٚب والالالًػ إمالالالٜ ـالالالام ؿالالالٚل تًالالالٚػ : ٕٕالالالف مالالالـ أشالالال ،مْالالالف مالالالٚ أمُالالالـ

أمالالالالٚ افروالالالالٚ بالالالالف وتًالالالالّٔتف رمحالالالالٜ ؾخالالالالال ف أيالالالالٚت  ،﴾ؾتٍنالالالالِقا وتالالالالذهٛ رحيُالالالالؿ

 وٓ مًالالتْد فالالف إٓ هالالذا احلالالديٞ افالالذي ٓ أصالالؾ فالالف ظالالـ ،افُريّالالٜ ادكالالحٜ بذمالالف

 . ¢رشقل اهلل 
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 ،وهْالالالٚ ؿالالالد يالالالرد شالالالٗال وهالالالق : إن افهالالالحٚبٜ ؿالالالد اختٍِالالالقا وهالالالؿ أؾٚوالالالؾ افْالالالٚس

 أؾِٔحَٓؿ افذم ادذـقر ؟ .

( : ـالالال مالالٚ  08 - 03/  5وؿالالد أجالالٚب ظْالالف ابالالـ حالالزم رمحالالف اهلل تًالالٚػ ؾَالالٚل ) 

ووجٓتالالالف  ،ٕن ـالالالؾ امالالالرئ مالالالْٓؿ حتالالالرى شالالالٌٔؾ اهلل ،يِحالالالؼ أوفئالالالؽ رء مالالالـ هالالالذا

وؿالالد  ،ر أجالالرا واحالالدا فْٔتالالف اجلِّٔالالٜ يف إرادة اخلالالرؾالالٚدخىئ مالالْٓؿ مالالٖجق ،احلالالؼ

رؾالالالالالع ظالالالالالْٓؿ اإلثالالالالالؿ يف خىالالالالالالئٓؿ ٕ الالالالالؿ مل يتًّالالالالالدوه وٓ ؿهالالالالالدوه وٓ اشالالالالالالتٕٓٚقا 

وهُذا ـؾ مًِؿ إػ يقم افَٔٚمٜ ؾالٔام  ،وادهٔٛ مْٓؿ مٖجقر أجريـ ،بىٌِٓؿ

دالـ  ،وإٕالام افالذم ادالذـقر وافقظٔالد ادْهالقص ،خٍل ظِٔف مـ افديـ ومل يٌٌِف

بًالد بِالقغ افالْص إفٔالف  ¢وـالالم افٌْالل  ،ًِؼ بحٌؾ اهلل تًالٚػ وهالق افَالرانترك افت

داظٔالٚ إػ  ،مَِالدا ظٚمالدا فالخالتال ف ،وتًِالؼ بٍالالن وؾالالن ،وؿٔٚم احلجٜ بف ظِٔالف

وافًالالْٜ  متحريالالٚ يف دظالالقاه بالالرد افَالالران ،ؿٚصالالدا فٍِرؿالالٜ ،ظهالالٌٜٔ ومحٔالالٜ اجلٚهِٔالالٜ

وتالالالرك افَالالالران  ،ٚهِٔتالالالفوإن خٚفٍٓالالالٚ تًِالالالؼ بج ،ؾالالال٘ن واؾَٓالالالٚ افالالالْص أخالالالذ بالالالف ،إفٔٓالالالٚ

 ادختٍِقن ادذمقمقن . ؾٓٗٓء هؿ ،¢وـالم افٌْل 

وضٌَٜ أخرى وهؿ ؿقم بٌِٝ هبؿ رؿٜ افديـ وؿِٜ افتَقى إػ ضِٛ مٚ واؾالؼ 

 ،ؾٓالالالؿ يٖخالالالذون مالالالٚ ـالالالٚن رخهالالالٜ يف ؿالالالقل ـالالالؾ ظالالالٚمل ،أهالالالقاءهؿ يف ؿالالالقل ـالالالؾ ؿٚئالالالؾ

 . ¢مَِديـ فف ؽر ضٚفٌغ مٚ أو جٌف افْص ظـ اهلل وظـ رشقفف 

وهالالق أخالالذ ؿالالقل  ،ادًالالرو ف ظْالالد افٍَٓالالٚء شافتٍِٔالالؼ»نالالر يف اخالالر ـالمالالف إػ وي

 ،وؿالالد اختٍِالالقا يف جالالقازه ،وإٕالالام اتٌٚظالالٚ فِٓالالق ى أو افالالرخص ،افًالالٚمل بالالدون دفٔالالؾ

و الالالالقيزه مًالالالالتقحك مالالالالـ هالالالالذا  ،واحلالالالالؼ حتريّالالالالف فقجالالالالقه ٓ جمالالالالٚل أن فٌٔٚ الالالالٚ

وـالؾ هالذا مالـ  ! شمالـ ؿِالد ظٚدالٚ فَالل اهلل شالٚدٚ»وظِٔف اشالتْد مالـ ؿالٚل :  احلديٞ
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يقم ٓ يٍْع  ﴿ؾُـ يف حذر مْٓٚ إن ـْٝ ترجقافْجٚة  ،اثٚر إحٚديٞ افؤًٍٜ

 .﴾مٚل وٓ بْقن إٓ مـ أتك اهلل بَِٛ شِٔؿ

 .(144-1/141)«الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالالال٘ن مل  ،ٓ ظالالالذر ٕحالالالدـؿ يف ترـالالالف ،مٓالالالام أوتٔالالالتؿ مالالالـ ـتالالالٚب اهلل ؾٚفًّالالالؾ بالالالف»

ؾالالام ؿالالٚل  ،ؾالال٘ن مل يُالالـ شالالْٜ مْالالل مٚوالالٜٔ ،ؾًالالْٜ مْالالل مٚوالالٜٔ ،ب اهلليُالالـ يف ـتالالٚ

 ،ؾٖهيالالالٚ أخالالالذتؿ بالالالف اهتالالالديتؿ ،إن أصالالالحٚيب بّْزفالالالٜ افْجالالالقم يف افًالالالامء ،أصالالالحٚيب

 .شواختال ف أصحٚيب فُؿ رمحٜ

 ؿٚل اإلمٚم: مقوقع .

 ثؿ ؿٚل:

ؾالال٘ذا ظرؾالالٝ هالالذا ؾّالالـ افٌريالالٛ ؿالالقل افًالالٔقضل يف افرشالالٚفٜ ادنالالٚر إفٔٓالالٚ : يف 

 ،بالالالالٚختال ف ادالالالالذاهٛ بًالالالالده يف افٍالالالالروع ¢مْٓالالالالٚ إخٌالالالالٚره  ،ؾقائالالالالدهالالالالذا احلالالالالديٞ 

وروالالٚه بالالذفؽ وتَريالالره ظِٔالالف  ،ٕٕالالف مالالـ اإلخٌالالٚر بٚدٌٌٔالالٚت ،وذفالالؽ مالالـ مًجزاتالالف

وافتخٔر فُِِّػ يف إخذ بٖهيالٚ صالٚء ... ؾَٔالٚل فالف : أثٌالٝ  ،حٔٞ جًِف رمحٜ

َالالقل ومالٚ ذـالره مالـ افتخٔالر بٚضالؾ ٓ يُّالـ دًالِؿ أن يِتالزم اف ،افًالرش ثالؿ إَالش

وافًّالالؾ بالالف ظالالذ إضالؿالالف ٕٕالالف يالالٗدي إػ افتحِالالؾ مالالـ افتُالالٚفٔػ افؼالالظٜٔ ـالالام ٓ 

 خيٍك .

 .(147-1/146) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالٖوحك اهلل إال يالٚ دّالد  ،شٖفٝ ريب ؾالٔام اختِالػ ؾٔالف أصالحٚيب مالـ بًالدي»

ؾّالالـ  ،بًوالالٓٚ أوالالقأ مالالـ بًالالض ،إن أصالالحٚبؽ ظْالالدي بّْزفالالٜ افْجالالقم يف افًالالامء

 .شأخذ بقء امٚ هؿ ظِٔف مـ اختالؾٓؿ ؾٓق ظْدي ظذ هدى

 ؿٚل اإلمٚم: مقوقع .

ثالالؿ ؿالالٚل: روى ظالالـ ادالالز:ي رمحالالف اهلل إٔالالف ؿالالٚل : إن صالال  هالالذا اخلالالز ؾًّْالالٚه : 

ٓ عالالقز  ،ؾُِٓالالؿ ثَالالٜ مالالٗ ـ ظالالذ مالالٚ جالالٚء بالالف ،ؾالالٔام َِٕالالقا ظْالالف وصالالٓدوا بالالف ظِٔالالف

قـالالٚن ظْالالد إًٍٔالالٓؿ ـالالذفؽ مالالٚ خىالالٖ وأمالالٚ مالالٚ ؿالالٚفقا ؾٔالالف بالالرأهيؿ ؾِ ،ظْالالدي ؽالالر هالالذا

وٓ رجالالالع مالالالْٓؿ أحالالالد إػ ؿالالالقل  ،وٓ إُٔالالالر بًوالالالٓؿ ظالالالذ بًالالالض ،بًوالالالٓؿ بًوالالالٚ

 صٚحٌف ؾتدبر .

ظ احلالديٞ خالال ف ادًْالك افالذي محِالف ظِٔالف ادالز:ي رمحالف  ؿِٝ : افيٚهر مـ أفٍاٚل

فقه بالالالالرأهيؿ ،اهلل ال اخالالالالر ظالالالالذ أن  ،بالالالالؾ ادالالالالراد مالالالاٚل ؿالالالاٚل وظِٔالالالالف يُالالالالقن مًْالالالالك احلالالالالديٞ دفالالالأل

عٔالز  ¢إذ ـٔػ يًقغ فْٚ أن ٕتهالقر أن افٌْالل  ،¢فٔس مـ ـالمف  احلديٞ مقوقع

مل وادتقشالط يف افًِالؿ وماـل هالق  فْٚ أن َٕتدي بُؾ رجؾ مـ افهحٚبٜ مع أن ؾٔٓؿ افًاٚل

ٖيت ذـالره  ئؿ بٖـِالف ! ـالام شأل دون ذفؽ ! وـٚن ؾٔٓؿ مثال مـ يرى أن افزد ٓ يٍىر افهاٚل

 .بًد حديٞ

 .(149-1/147) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢ظـ افٌْل  روي

 .شإٕام أصحٚيب مثؾ افْجقم ؾٖهيؿ أخذتؿ بَقفف اهتديتؿ»

 .ؿٚل اإلمٚم: مقوقع

 ثؿ ؿٚل: 

بالالؾ ٓ  ،( : ؾَالالد طٓالالر أن هالالذه افروايالالٜ ٓ تثٌالالٝ أصالالال 87/  0ؿالالٚل ابالالـ حالالزم ) 

ومالالالٚ يْىالالالؼ ظالالالـ ﴿:  ¢ٕن اهلل تًالالالٚػ يَالالالقل يف صالالالٍٜ ٌٕٔالالالف  ،صالالالؽ أ الالالٚ مُذوبالالالٜ

ؾالالال٘ذا ـالالٚن ـالمالالالف ظِٔالالف افهالالالالة وافًالالالالم يف  ،﴾قحك إن هالالالق إٓ وحالالل يالالال ،ىاقالالق

ومٚ ـالٚن مالـ اهلل تًالٚػ ؾالال  ،افؼيًٜ حَٚ ـِف وواجٌٚ ؾٓق مـ اهلل تًٚػ بال صؽ

ًٚ  ﴿خيتِالالالالػ ؾٔالالالالف فَقفالالالالف تًالالالالٚػ :   وفقـالالالالٚن مالالالالـ ظْالالالالد ؽالالالالر اهلل فقجالالالالدوا ؾٔالالالالف اختالؾالالالال

 .﴾ـثراً 

ؾّالالالالـ  ،﴾وٓ تْالالالالٚزظقا ﴿وؿالالالالد  الالالالك تًالالالالٚػ ظالالالالـ افتٍالالالالرق وآخالالالالتال ف بَقفالالالالف : 

بٚتٌٚع ـؾ ؿٚئؾ مالـ افهالحٚبٜ رِض اهلل ظالْٓؿ وؾالٔٓؿ  ¢ادحٚل أن يٖمر رشقفف 

وفقـالالٚن ذفالالؽ فُالالٚن بٔالالع اخلّالالر حالالالٓ اؿتالالداء  ،وؽالالره حيرمالالف ،مالالـ حيِالالؾ افقالالء

وحرامالٚ  ،وفُٚن أـؾ افزد فِهالٚئؿ حالالٓ اؿتالداء بالٖيب ضِحالٜ ،بًّرة بـ جْدب

اجٌٚ بًع وظثامن وضِحٜ وفُٚن ترك افًٌؾ مـ اإلـًٚل و ،اؿتداء بٌره مْٓؿ
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وأيب أيالالقب وأيب بالالـ ـًالالٛ وحرامالالٚ اؿتالالداء بًٚئنالالٜ وابالالـ ظّالالر وـالالؾ هالالذا مالالروى 

 ظْدٕٚ بٕٚشٕٚٔد افهحٔحٜ .

ت مالالالـ افهالالالحٚبٜ وأخىالالالٖوا ؾٔٓالالالٚ ثالالالؿ أضالالالٚل يف بٔالالالٚن بًالالالض أراء افتالالالل صالالالدر

( : ؾُٔالالالػ عالالالقز  80/  0ثالالالؿ ؿالالالٚل )  ،وبًالالالد امٚتالالالف ¢، وذفالالالؽ يف حٔٚتالالالف افًالالالْٜ

 ويهٌٔقن ؟ ! . تَِٔد ؿقم خيىئقن

( حتالالٝ بالالٚب ذم آخالالتال ف : وإٕالالام افٍالالرض ظِْٔالالٚ  03/  5وؿالالٚل ؿٌالالؾ ذفالالؽ ) 

ومالٚ صال  ظالـ  ،اتٌٚع مٚ جٚء بف افَران ظـ اهلل تًالٚػ افالذي ذع فْالٚ ديالـ اإلشالالم

افذي أمره اهلل تًٚػ بٌٔٚن افديـ ... ؾه  أن آختال ف ٓ عٛ  ¢رشقل اهلل 

واحتجالالقا بالالام روي  ،ا : آخالالتال ف رمحالالٜوؿالالد ؽِالالط ؿالالقم ؾَالالٚفق ،أن يراظالالك أصالالال

ؿالالالالالٚل : وهالالالالالذا  ،شأصالالالالالحٚيب ـالالالالالٚفْجقم بالالالالالٖهيؿ اؿتالالالالالديتؿ اهتالالالالالديتؿ»:  ¢ظالالالالالـ افٌْالالالالالل 

 احلديٞ بٚضؾ مُذوب مـ تقفٔد أهؾ افًٍؼ فقجقه ضوريٜ .

 أحدهٚ : إٔف مل يه  مـ ضريؼ افَْؾ .

 وهالق ظِٔالف افًالالم ؿالد أخالز أن ،مل عز أن يٖمر بام  ك ظْالف ¢وافثٚ:ي : إٔف 

 ،وـالالالذب ظّالالالر يف تٖويالالالؾ تٖوفالالالف يف اقجالالالرة ،أبالالالٚ بُالالالر ؿالالالد أخىالالالٖ يف تًٍالالالر ؾنالالاله

افالالالذي ٓ  ؾّالالالـ ادحالالالٚل ادّتْالالالع ،وخىالالالٖ أبالالالٚ افًالالالْٚبؾ يف ؾتٔالالالٚ أؾتالالالك هبالالالٚ يف افًالالالدة

 عقز افٌتٜ أن يُقن ظِٔف افًالم يٖمر بٚتٌٚع مٚ ؿد أخز إٔف خىٖ .

 ،ـ هذه افهٍٜم ¢وحٚصٚ فف  ،ؾُٔقن حْٔئذ أمر بٚخلىٖ تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ

ؾالالال عالالقز أن يٖمرٕالالٚ بٚتٌالالٚع  ،وهالالق ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم ؿالالد أخالالز أ الالؿ خيىئالالقن

إٓ أن يُالالقن ظِٔالالف افًالالالم أراد َِٕٓالالؿ دالالٚ رووا ظْالالف ؾٓالالذا صالالحٔ   ،مالالـ خيىالاللء
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 ؾَد اهتدى افْٚؿؾ . ،ؾّـ أهيؿ َٕؾ ،ٕ ؿ رِض اهلل ظْٓؿ ـِٓؿ ثَٚت

وتنالالالالٌٔف ادنالالالالٌف  ،ؿقفالالالالف احلالالالالؼبالالالالؾ  ،ٓ يَالالالالقل افٌٚضالالالالؾ ¢وافثٚفالالالالٞ : أن افٌْالالالالل 

 ،ٕٕف مالـ أراد جٓالٜ مىِالع اجلالدي ،فِّهٌٔغ بٚفْجقم تنٌٔف ؾٚشد وـذب طٚهر

 ،بؾ ؿد وؾ والٓ بًٔالدا وأخىالٖ خىالٖ ؾٚحنالٚ ،ؾٖم جٜٓ مىِع افنضٚن مل هيتد

ؾٌىالالالؾ افتنالالالٌٔف ادالالالذـقر وووالالال   ،وفالالالٔس ـالالالؾ افْجالالالقم هيتالالالدى هبالالالٚ يف ـالالالؾ ضريالالالؼ

ًٚ ـذب ذفؽ احلديٞ وشَقضف ووقحٚ ضور  .ي

 .(152-1/149الضعيفة )

 باب َٓ٘

 ؿٚل اإلمٚم مًَِٚ ظذ حديٞ صالة افًك يف بْل ؿرييٜ:

ظالالذ افالالدظٚة مالالـ افًالالٍِٔغ  ( : حيالالتٟ بًالالض افْالالٚس افٔالالقم هبالالذا احلالالديٞ)تٌْٔالالف

إػ افُتالالالٚب  وؽالالالرهؿ افالالالذي يالالالدظقن إػ افرجالالالقع ؾالالالٔام اختِالالالػ ؾٔالالالف ادًالالالِّقن

خالالال ف افهالالحٚبٜ يف هالالذه  أؿالالر ¢حيالالتٟ أوفئالالؽ ظالالذ هالالٗٓء بالالٖن افٌْالالل  ،وافًالالْٜ

إٔالالالالف مل يًْالالالالػ  ٕٕالالالالف فالالالالٔس يف احلالالالالديٞ إٓ ،وهالالالالل حجالالالالٜ داحوالالالالٜ واهٔالالالالٜ ،افَهالالالالٜ

أن مالالالـ  وؾٔالالالف ،وهالالالذا يتٍالالالؼ  ٚمالالالٚ مالالالع حالالالديٞ آجتٓالالالٚد ادًالالالرو ف ،واحالالالدا مالالالْٓؿ

 ؾُٔالػ يًَالؾ أن يًْالػ مالـ ؿالد أجالر ؟! وأمالٚ محالؾ ،اجتٓد ؾٖخىٖ ؾِف أجر واحالد

ٚفٍتالالف فِْهالالقص افَٚضًالالٜ أمالالرة احلالالديٞ ظالالذ اإلؿالالرار فِخالالال ف ؾٓالالق بٚضالالؾ دخ

ؾالالال٘ن »ـَقفالالالف تًالالالٚػ :  ،إػ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ ظْالالالد افتْالالالٚزع وآخالالالتال ف بالالالٚفرجقع

رء ؾالالالردوه إػ اهلل وافرشالالالقل إن ـْالالالتؿ تٗمْالالالقن بالالالٚهلل وافٔالالالقم أخالالالر  تْالالالٚزظتؿ يف

ومالالٚ ـالالٚن دالالٗمـ وٓ مٗمْالالٜ إذا ؿٙالال اهلل ». وؿقفالالف  شوأحًالالـ تالالٖويال  ذفالالؽ خالالراً 
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أيٜ . وإن ظجٌل ٓ يُٚد يْتٓل   شقن قؿ اخلرة مـ أمرهؿأمرا أن يُ ورشقفف

ؾ٘ذا دظقا إػ افتحٚـؿ إفٔالف ؿالٚفقا :  ،يزظّقن أ ؿ يدظقن إػ اإلشالم مـ إٔٚس

! وهالالالق حالالالديٞ والالالًٔػ ٓ شاخالالالتال ف أمتالالالل رمحالالالٜ»افهالالالالة وافًالالالالم :  ؿالالالٚل ظِٔالالالف

تًالالٚػ اهلل  وهالالؿ يَالالرؤون ؿالالقل ،حتََٔالالف يف أول هالالذه افًًِالالِٜ أصالالؾ فالالف ـالالام تَالالدم

إٕالالام ـالالٚن ؿالالقل ادالالٗمْغ إذا دظالالقا إػ اهلل ورشالالقفف فالالٔحُؿ » يف ادًالالِّغ حَالالٚ:

. وؿالالد بًالالط افَالالقل يف شوأضًْالالٚ وأوفئالالؽ هالالؿ ادٍِحالالقن بٔالالْٓؿ أن يَقفالالقا شالالًّْٚ

 ،ويف ؿقل أحد افالدظٚة : ٕتًالٚون ظالذ مالٚ اتٍَْالٚ ظِٔالف ،هذه ادًٖفٜ بًض افقء

ـِّالالالٜ »ٔالالالؼ ال ـتٌتالالالف ظالالالذ رشالالالٚفٜ يف تًِ ،اختٍِْالالالٚ ؾٔالالالف ويًالالالذر بًوالالالْٚ بًوالالالٚ ؾالالالٔام

 .ف يتٚح ال إظٚدة افْير ؾٔف ويْؼيًؿ ًٍٕف ! فًِ ٕحد ادًٚسيـ مل ششقاء

 .(4/448) «الضعيفة»
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 ضبب اختالفات اجلُاعات ايط١ٝٓ

بٚفًْالالالالالٌٜ ٓختالؾالالالالالٚت اجلامظالالالالالٚت افًالالالالالْٜٔ هالالالالالؾ هالالالالالل اختالؾالالالالالٚت يف  افًالالالالالٗال:

مالثالً يف روايالٚت خمتٍِالٜ  إصقل يًْالل: مثالؾ افًَٔالدة اإلشالالمٜٔ، أو اختالؾالٚت

 مثؾ إحٚديٞ ..

 ظٍقًا حتك أشتىٔع اجلقاب مٚ تًْل بٖهؾ افًْٜ يًْل: ؿدياًم؟ افنٔخ:

ًٚ َ يًْل ادقجقديـ أن َٕقل. افًٗال:  ؿدياًم وحديث

 صًٛ ؿِٔالً اجلقاب ظـ هذا افًٗال إٓ بًد  ٓٔد افنٔخ:

ثالالالٜ ذفالالالؽ وـالالالؾ هالالالذه ؿالالالدياًم مًالالالرو ف ظْالالالد افًِالالالامء وافٍَٓالالالٚء أن أهالالالؾ افًالالالْٜ ثال

ادالالذاهٛ تْتّالالالل إػ افًالالالْٜ بٌالالض افْيالالالر ظالالالـ صالالالقاهبٚ وخىئٓالالٚ فُالالالـ ٌٕٓالالالٝ مالالالـ 

 حٔٞ إٓتامء ؾٓذه ادذاهٛ هل ثالثٜ يف افًَٔدة، وأربًٜ يف افٍروع.

ؾٚدالالذاهٛ افثالثالالٜ ادتًَِالالٜ بٚفًَٔالالدة هالالل: مالالذهٛ أهالالؾ احلالالديٞ وهالالق افالالذي 

 ٕتٌْٚه وٓ ٕرى بف بديالً.

 ادٚتريديٜ.وادذهٛ افثٚ:ي: مذهٛ 

 وادذهٛ افثٚفٞ: إصًريٜ، أو إصٚظرة.

ًٚ مالـ  أمٚ ؾٔام يتًِؼ بٚدًٚئؾ افٍَٓٔالٜ ؾُُِالؿ يًالر ف أن ادالذاهٛ أربًالٜ ضًٌال
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أهالالالؾ افًالالالْٜ: ادالالالذهٛ احلٍْالالالل وادالالالٚفُل وافنالالالٚؾًل واحلْالالالٌع، افٔالالالقم خيتِالالالػ 

بًض آختال ف هذا افتٍهٔؾ ؾِٔس هْٚك أن ضٚئٍٜ تْتّل إػ افًْٜ بالٚدًْك 

ًٚ، مًروؾغ بٖشامء متًددة وـِٓٚ تْتٓل إػ افًّؾ بٚحلالديٞ ا فًٚم إتامًء ثؿ تٌْٔ

وافًْٜ ؾٍل اقْالد وافٌٚـًالتٚن يَالٚل: أهالؾ احلالديٞ مالثالً، يف مكال يَالٚل: إٔهالٚر 

افًْٜ، يف شقريٚ وهٚهْٚ يَٚل: افًٍِٔقن، ؾٓٗٓء يْتّقن ساحٜ إػ افًْٜ وٓ 

ًٚ مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ بٚفالالذات  فًِّٓالالؿ بالالٖن يف ـالالؾ مالالذهٛ مالالـ افًالالْٜ يتٌْالالقن مالالذهٌ

ومـ احلديٞ مٚ ٓ يقجد يف ادذاهٛ إخرى، ؾ٘ذا هؿ إتّالقا دالذهٛ واحالد 

ؾَالالالالد يٍالالالالقعؿ رء مالالالالـ اخلالالالالر ادقجالالالالقد يف ادالالالالذاهٛ إخالالالالرى افِٓالالالالؿ إٓ ؾالالالالٔام 

يتًِؼ بٚفًَٔدة ؾٓؿ يتًُّقن بّذهٛ أهؾ احلديٞ وأهؾ افًْٜ وظذ رأشٓؿ 

أهؾ احلديٞ ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔالدة يٍّٓالقن افُتالٚب اإلمٚم أمحد رمحف اهلل  ٕن 

 ًٚ ًٚ فِّالالذاهٛ إخالالرى امالالٚ ذـرٕالالٚه إٍالال وافًالالْٜ ظالالذ مالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  خالؾالال

ـٚدٚتريديالالالٜ وإصالالالًريٜ ؾٓالالالؿ ٓ يتٌْالالالقن هالالالذا إشالالالِقب أو هالالالذا ادالالالْٟٓ يف ؾٓالالالؿ 

ًٚ ٕحالـ ظالذ مالْٟٓ افًالِػ  افُتٚب ويف افًْٜ، أي: ٓ يَقفقن: ٓ إتامًء وٓ تٌْٔ

 افهٚف  يف ؾٓؿ أيٚت ويف ؾٓؿ إحٚديٞ.

بؾ ؿد ؿٚل بًوٓؿ ـِّٜ ـْٚ ٕتّْك أن ٓ يَققٚ، وهل ـِّالٜ منالٓقرة مًالِّٜ 

ظْالالدهؿ ٓ صالالٜٔ ؾٔٓالالٚ ومالالع إشالالػ حٔالالٞ ؿالالٚفقا: مالالذهٛ افًالالِػ أشالالِؿ ومالالذهٛ 

اخلِالالػ أظِالالؿ وأحُالالؿ، ؾٓالالذا افتٍهالالٔؾ بٚفًْالالٌٜ فِٔالالقم ٓ يْىٌالالؼ دالالٚذا؟ ٕٕالالؽ إذا 

ٚحٜٔ إوػ، أي: ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔدة ؾٖٕٝ ٕٚدرًا مٚ  الد أخذت ادًٖفٜ مـ افْ

مالالـ يَالالقل فالالؽ: إٔالالٚ أصالالًري أو إٔالالٚ مٚتريالالدي مالالٚ  الالد مالالـ يَققالالٚ  ٕٕالالف مالالع إشالالػ 

افنديد مل تًد افًَٔدة تدرس دراشٜ جٚمًٜ يف اددارس بالؾ يف اجلٚمًالٚت إٓ 
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تقجالد ٕتػ متٍرؿٜ، وإذا درشٝ يف افٌٚفالٛ خيتِالػ ذفالؽ بالٚختال ف افالٌالد افتالل 

 ؾٔٓٚ تِؽ اجلٚمًٚت.

مالالثالً: يف ادٌالالالرب، ادٌالالرب ـِالالالف ابتالالالداًء مالالـ فٌٔٔالالالٚ مالالثالً وإتٓالالالًٚء إػ ادٌالالالرب 

ؾٓالالؿ يدرشالالقن افًَٔالالدة إصالالًريٜ، ـالالذفؽ مالالثالً يف مكالال، بٔالالْام يف افالالٌالد افسـٔالالٜ 

مالالالثالً وـثالالالر مالالالـ بالالالالد إظالالالٚجؿ ؿالالالدياًم يدرشالالالقن مالالالذهٛ ادٚتريالالالدي، فُالالالـ افٔالالالقم 

ًٚ، ـالالالام إٔالالالف والالالٚع أن يَالالالقل والالالٚظٝ هالالالذه افتخههالالالٚت بٚ فًالالالٌٛ افالالالذي ذـرتالالالف إٍالالال

واحد مـ ظٚمٜ افْٚس: إٔٚ حٍْل أو صٚؾًل أو مٚفُل أو حْالٌع إٓ مالٚ ٕالدر جالدًا 

ًٚ مل يًد افٍَف يدرس يف اجلٚمًٚت ـام ـٚن افٍَف يدرس ؿدياًم  دٚذا؟ ٕٕف أيو

ًٚ ـالام ٕنالٚهد أن دـتالقر متخال رج يف احلَِٚت افًِّٔالٜ يف ادًالٚجد، وإٕالام أيوال

مًالالف صالالٓٚدة يف افؼالاليًٜ فُالالـ هالالق مل يالالدرس إٓ مًالالٚئؾ ؿِِٔالالٜ متٍرؿالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ 

بٚفٍَف  ٕٕف افىريَٜ افًٚبَٜ افتل ـٕٚٝ إٍٔع وأثّر ضريَٜ احلَِٚت مل تًد أن 

 مقجقدة مع إشػ افنديد يف ادًٚجد.

مل يٌالالالالالؼ إذًا يف ادٔالالالالالدان ادقجالالالالالقد افٔالالالالالقم إٓ مالالالالالـ يْتّالالالالالل إػ افًالالالالالْٜ ساحالالالالالٜ 

ًٚ  ومْٓجًٚ  شقاًء بٚفًَٔدة أو يف افٍَف، أمٚ ادالذاهٛ افَديّالٜ ؾٓالل ـالام ذـالرت إٍال

قن وإصًريقن وافٍَف ـالام تًِّالقن يثالثٜ يف افًَٔدة: أهؾ احلديٞ وادٚتريد

 افٔقم.

هالالالذه ادالالالذاهٛ ـِٓالالالٚ بالالالال صالالالؽ ٓ يقجالالالد مالالالذهٛ مْٓالالالٚ يتالالالزأ مالالالـ افًالالالْٜ أو مالالالـ 

ًٚ افًّالالالالؾ بٚحلالالالالديٞ، وهالالالالذه َٕىالالالالٜ يف افقاؿالالالالع عالالالالٛ إٓتٌالالالالٚ ْمْاَلالالالٚ إًٕالالالالٕٚ ه قالالالالٚ ... َؿق 

مًالالالِاًم يَالالالقل: إٔالالالٚ ٓ أظّالالالؾ بٚحلالالالديٞ، ؾٓالالالذا خالالالرج مالالالـ مجٚظالالالٜ ادًالالالِّغ  ٕن 

احلالالديٞ هالالق افالالذي بالالف يًالالتىٔع افًالالٚمل أن يٍٓالالؿ ـالالالم اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ، وفالالذفؽ 



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

307 

ترـٝ أمريـ فـ »أـد هذا ادًْك ظِٔف افهالة وافًالم يف احلديٞ ادًرو ف: 

 ـتالالالالالٚب اهلل وشالالالالالْتل وٓ يتٍرؿالالالالالٚ حتالالالالالك يالالالالالردا ظالالالالالع توالالالالالِقا مالالالالالٚ إن  ًالالالالالُتؿ هبالالالالالام

ؾْجالالالد ادًالالالِؿ يَالالالقل: إٔالالالٚ ٓ اخالالالذ بٚحلالالالديٞ، فُالالالـ يقجالالالد مًالالالِّقن  شاحلالالالقض

بٕٚفق ف ادٗفٍٜ، بؾ يقجد ماليغ مالـ يًٍِالقن ذفالؽ ظّالالً وفالٔس اظتَالٚدًا، وؿالد 

 عدون قؿ مـ إظذار مٚ يُقن ظذرًا ظْد اهلل ظز وجؾ ومٚ ٓ يُقن.

تخالالالرجغ مالالالـ ـِٔالالالٚت افؼالالاليًٜ ٓ يتجالالالٚوبقن مالالالع افالالالدظقة مالالالثالً: ـثالالالر مالالالـ اد

افًالالالٍِٜٔ افتالالالل تالالالدظقا مجٔالالالع ادًالالالِّغ فًِّالالالؾ بالالالام ثٌالالالٝ يف افًالالالْٜ وظالالالدم افتالالالزام 

مذهٛ مًغ ٕن ذفؽ مٚ أمر بالف افَالران وافًالْٜ أوًٓ ثالؿ مالٚ أمالرت بالف إئّالٜ أئّالٜ 

ًٚ ؾِالامذا ٓ يٍَالقن بالٚدقؿػ مالع اجلّٓالقر افالداظل إػ افًّالؾ بٚف ُتالٚب افٍَف ثٕٚٔال

وافًالالالْٜ، يَقفالالالقن فالالالؽ: ٕحالالالـ مالالالٚ َٕالالالدر أو مالالالٚ ظْالالالدٕٚ ضٚؿالالالٜ هالالالذه حتتالالالٚج إػ ظِالالالؿ 

 بٚفُتٚب وافًْٜ وظِؿ أصقل احلديٞ وظِؿ أصقل افٍَف وإػ اخره.

ًٚ بحٞ ضقيؾ وفْٚ ظِٔف أجقبٜ ـثرة فُـ افَهد أن أن َٕقل:  ن إوهذا ضًٌ

بٚفُتالٚب  ادقجقد يف افًالٚحٜ أن ٓ تقجالد ٕالٚس سحيالغ يالدظقن إػ افًّالؾ

وافًْٜ إٓ افذيـ يْتّقن إػ افًّؾ بٚحلديٞ وافًالْٜ، أمالٚ أخالرون ؾُالؾ مالْٓؿ 

ؿالالالٕٚع بالالالام درس أو بالالالام مل يالالالدرس إن ـالالالٚن درس ادٚتريديالالالٜ ؾٓالالالق مٚتريالالالدي وهالالالذا 

يٌِٛ ظالذ إتالراك ادتًهالٌغ  الٚم افتًهالٛ فِامتريديالٜ يف افًَٔالدة وفِحٍْٔالٜ 

 يف افٍروع.

ظْالالالدٕٚ يف شالالالقريٚ: هالالالٚت يالالالدك وّٕقالالال ٓ  أمالالالٚ مجالالالٚهر افْالالالٚس ؾُالالالام يَقفالالالقن

يًر ف هق حٍْل أو صٚؾًل؟ وفذفؽ ٕجد ـثر مـ أئّٜ ادًٚجد مـ ٕٚحٜٔ تالراه 

 ًٚ يهالالع ـٖٕالالف صالالٚؾًل، مالالـ ٕٚحٔالالٜ أخالالرى تالالراه ـٖٕالالف حٍْالالل ؾٓالالق ـالالام يَقفالالقن أيوالال
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 ظْدٕٚ: حٍْنًل 

 يًْل: ـقـتٔؾ أشتٚذٕٚ   مداخِٜ:

ًٚ جالدًا  الد إمالٚم يرؾالافنٔخ: ع يديالف وحيالرص ظالذ افَْالقت يًْالل مالثالً واوالح

يف صالة افٍجر ـٖٕف مـ افقاجٌٚت، فُْف ٓ يتقرك يف افهالة يف افتنالٓد دائالاًم 

يٍالالالسش يٍالالالسش، مالالالع إٔالالالف هالالالذا مالالالذهٛ اإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل أوًٓ، وامالالالٚ حالالالض  ظِٔالالالف 

ٌٕالالف  شادجّالالقع ذح ادٓالالذب»بهالالقرة خٚصالالٜ اإلمالالٚم افْالالقوي يف ـتٚبالالف افًيالالٔؿ: 

ًالالالالالٜ بالالالالالٚفتقرك هالالالالالذه، وفًِالالالالالف والالالالالؿ إفٔٓالالالالالٚ بجًِالالالالالٜ ظالالالالالذ إٔالالالالالف عالالالالالٛ آظتْالالالالالٚء بٚجلِ

ًٚ ٓ يًٍِق الالٚ، ؾالالام تالالدري هالالذا حٍْالالل ٕٕالالف مالالٚ يتالالقرك ومالالٚ  آشالالساحٜ، وهالالذه أيوالال

عِالالس جًِالالٜ آشالالساحٜ، فُالالـ اؿتْالالع إٔالالف رؾالالع افٔالالديـ شالالْٜ ؾٓالالق يرؾالالع، أو ظالالذ 

افًُالالس مالالـ ذفالالؽ هالالق صالالٚؾًل ؾرؾالالع تَِٔالالدًا دذهٌالالف فُالالـ مالالٚ بٔتالالقرك وٓ عِالالس 

ًٚ فِْٚس.جًِٜ آشساحٜ   تًٌ

ٓ أدري ـْالالالالٝ أجٌتالالالالؽ ظالالالالام شالالالالٖفتف؟ فُالالالالـ إذا ـالالالالٚن هْالالالالٚك أصالالالالٔٚء بحٚجالالالالٜ إػ 

 اشتٔوٚح ؾام ظْدي مٕٚع.

 يٚ صٔخ! ... أـّؾ ظذ شٗافف أو أشتقو  .. افًٗال:

 ٓ، اشّ  ال اجًِف هق يًىل ؾرصٜ فٌره .. افنٔخ:

 تٍوِقا... إشئِٜ ترتٌط ظذ ٍٕس ادقوقع ... مداخِٜ:

 ختال ف يف افٍروع أو إصقل؟آ افًٗال:

 ـالمهٚ . افنٔخ:
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 يف إصقل يٚ صٔخ مثؾ مٚذا يًْل؟ افًٗال:

 ٕٖخذ ادذاهٛ افثالثٜ، هذه أصقل أو ؾروع؟  افنٔخ:

 أصقل.. مداخِٜ:

 ٓ تْىَقن؟ اهٛ افثالثٜ أصقل أو ؾروع؟ مٚ فُؿادذ افنٔخ:

 أصقل .. مداخِٜ:

 افًَٔدة ؾَالط، أس إصالقل هذه أصقل مٚ هل ؾروع ٕ ٚ تٌحٞ يف افنٔخ:

ـِٓالالٚ اإليالالامن  ٕٕالالف بالالدون إيالالامن ٓ يٍْالالع أي رء ـالالام هالالق مَىالالقع بالالف ظْالالد مجٔالالع 

ادًالالِّغ، ؾالالام رأيُالالؿ إذا ـالالٚن افًِالالامء اختٍِالالقا يف هالالذا إس ويف هالالذا إصالالؾ 

أٓ وهق اإليامن؟! اختٍِقا ؾٔف، هؾ اإليامن ؿقل وظّؾ أو اظتَالٚد وظّالؾ ويتٌالع 

ًٚ افَقل،   أم هق اظتَٚد وفٔس افًّؾ مـ اإليامن؟ مذهٌٚن:افًّؾ ضًٌ

أهالالؾ احلالالديٞ وإصالالٚظرة يَقفالالقن: ؿقفالالٜ احلالالؼ يف اظتَٚدٕالالٚ: اإليالالامن اظتَالالٚد 

ـَ ﴿وظّؾ  وفذفؽ ٓ تٖيت ايٜ تذـر اإليامن إٓ وتذـر مًف افًّؾ افهٚف   ِذي اف ال

ٚحِلَِٚت  ُِقا افه  ِّ  .[36]البقرة:﴾اَمُْقا َوَظ

ن هالالالق آظتَالالالٚد ؾَالالالط وفالالالٔس افًّالالالؾ افهالالالٚف  مالالالـ ادٚتريديالالالٜ يَقفالالالقن: اإليالالالام

اإليامن، هذا اختال ف ـام ؿِْٚ يف أصؾ افؼيًٜ وهق اإليامن، تٍرظالٝ مالـ هالذا 

آخالالالتال ف اخالالالتال ف اخالالالر: هالالالؾ يزيالالالد اإليالالالامن ويالالالَْص، أم ٓ يزيالالالد وٓ يالالالَْص؟ 

ؿقٓن: مـ يَقل: بٖن اإليامن اظتَٚد وظّؾ يَقل: يزيد ويَْص، زيٚدتف افىٚظٜ 

 دًهٜٔ.وَٕهٕٚف ا

مالالـ يَالالقل: بالالٖن اإليالالامن اظتَالالٚد وفالالٔس يالالدخؾ ؾٔالالف افًّالالؾ افهالالٚف  يَقفالالقا: ٓ 
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 يزيد وٓ يَْص.

أن وصِْٚ يف هذه افَؤٜ اقٚمٜ إػ إٔف يقجالد اختالؾالٚن أو يقجالد مالذهٌٚن 

يف افًَٔالالدة يف افٍٓالالؿ، فُالالـ تٍالالرع مالالـ هالالذا آخالالتال ف اخالالتال ف ؾَٓالالل، ٓ يالالزال 

قز دالالـ يًتَالالد أن اإليالالامن ٓ يزيالالد وٓ مًالالىقرًا يف بىالالقن افُتالالٛ وهالالق: هالالؾ عالال

يالالَْص أن يتالالزوج امالالرأة تًتَالالد بالالٖن اإليالالامن يزيالالد ويالالَْص أم ٓ عالالقز؟ صالالدرت 

َالالقن مالالذهٌٓؿ يَقفالالقن: افالالذيـ يَقفالالقن: ٌ  ىَ ؾتالالقى بٖٕالالف ٓ عالالقز دالالٚذا؟ أن هالالؿ يُ 

بٖن اإليامن يزيد ويَْص إذا شئؾ أحدهؿ: هؾ إٔٝ مٗمـ؟ يَالقل: إٔالٚ مالٗمـ إن 

افذيـ يَقفقن: ٓ يزيد وٓ يَْص إذا ؿٔؾ قالؿ: هالؾ إٔالٝ مالٗمـ يَالقل صٚء اهلل، و

ًٚ يَالالقل: إٔالالٚ ٓ أتالالزوج امالالرأة  ًٚ، هالالذا افالالذي يَالالقل: إٔالالٚ مالالٗمـ حَالال فالالؽ: إٔالالٚ مالالٗمـ حَالال

 تنؽ يف إيام ٚ تَقل: إٔٚ مٗمْٜ إن صٚء اهلل.

أن  هُذا صدرت ؾتقى وظّؾ هبٚ أصحٚب هذا افرأي ظؼالات افًالْغ، إػ

ٓالالؿ وفًالالؾ بًالالض احلالالٚضيـ يًرؾالالقن تًٍالالر.. مىٌالالقع هالالذا ئجالالٚء أحالالد ـٌالالٚر ظِام

افتًٍر تًٍر أبالق افًالًقد مٍتالل افثَِالغ، هالذا مالـ ـٌالٚر ظِالامء إحْالٚ ف، أجالٚب 

وؿالالد شالالئؾ: هالالؾ عالالقز حلٍْالالل أن يتالالزوج بنالالٚؾًٜٔ؟ ؿالالٚل: عالالقز تْالالزيالً قالالٚ مْزفالالٜ 

أهالالالؾ افُتالالالٚب، وهالالالذا مًْالالالٚه مالالالع إشالالالػ: مًْالالالٚه خىالالالر ٓ عالالالقز افًُالالالس عالالالقز 

بٚظتٌٚره رجؾ أن يتزوج صٚؾًٜٔ بٚظتٌٚرهٚ امرأة صٚرت ـٚفُتٚبٜٔ، فُـ  فِحٍْل

افُتالالٚيب عالالقز فالالف أن يتالالزوج مًالالِّٜ؟! ٓ، ؾالالام عالالقز فِنالالٚؾًل افالالذي ينالالؽ يف 

إيامٕف بزظّٓؿ أن يتزوج حٍْٜٔ، هذا ـِف مُتقب يف افُتٛ، وإن صئتؿ شّٔٝ 

 فُؿ بًض أشامئٓٚ.

صالقل يف أس إصالقل، ثالؿ هذا يٚ مجٚظالٜ مقجالقد وخالال ف ـالام تالرون يف إ
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هْالالٚك مًالالٚئؾ ـثالالرة وـثالالرة جالالدًا فالالٔس مالالـ افًالالٓؾ ظالالذ ظٚمالالٜ افْالالٚس أن يالالدرـقهٚ 

ـٓذه ادًٖفٜ، إٔتؿ تًِّالقن أن اخلالال ف افَالديؿ افالذي أثالٚره ادًتزفالٜ خٚصالٜ يف 

 زمـ دوفٜ ادٖمقن افًٌٚد.

: هذا افَران هؾ هق ـالم اهلل، أم فالٔس بُالالم اهلل؟ ؾٖهالؾ افًالْٜ ـِٓالؿ يَقفالقن

افَالالالالالران ـالالالالالالم اهلل، ادًتزفالالالالالٜ يَقفالالالالالقا: ٓ، هالالالالالذا افَالالالالالران ـالالالالالالم اهلل فُالالالالالـ ـالالالالالالم اهلل 

خمِقق يًْل: فٔس هق بُالم اهلل ظز وجؾ، هْٚ أن تيٓر افدؿٜ يف ادقوقع  

ًٚ، أهالالالالؾ احلالالالالديٞ  ًٚ وخيتٍِالالالالقن مًْالالالال ٕن مالالالالذاهٛ افًالالالالْٜ افثالثالالالالٜ أن يِتَالالالالقا فٍيالالالال

ًٚ، وهالالق ـالالالم يَقفالالقا: ـالالالم اهلل صالالٍٜ مالالـ صالالٍٚت اهلل ويًالالتحٔ ؾ أن يُالالقن خمِقؿالال

مًالالّقع تًالالالًّف ادالئُالالالٜ.. تًالالالًّف افرشالالالؾ.. ٕن اهلل يَالالالقل مالالالثالً افالالالذي ؿالالالٚل يف 

ْع دَِالالٚ ﴿حالالؼ مقشالالك: ـِالالؿ اهلل مقشالالك تُِالالٔاًم، ؿالالٚل فالالف دالالٚ ـِّالالف تُِالالٔاًم:  ِّ تَ َؾْٚشالال

ال *ُيقَحك  ٚ َؾْٚظٌاُلْد:ِي َوَأؿاِلِؿ افه ال إَل ٓ  َأ َف إِ ٚ اهلل ُ ٓ إِفاَل إَل ْاِلل َأ  ٕ ِريإِ ـْ  [11-12]طة::﴾َة فاِلِذ

 ؾ٘ذًا: ؿٚل فف: اشتّع، أي: ـالم اهلل مًّقع.

ًٚ بٖن ـالم اهلل أحر ف وهذا مٚ سح  ويًز ظْف ظِامء احلديٞ أهؾ افًْٜ حَ

مـ ؿالرأ افَالران ؾِالف بُالؾ حالر ف »بف ظِٔف افهالة وافًالم يف احلديٞ افهحٔ : 

حالالر ف ومالالٔؿ  ظؼالال حًالالْٚت، ٓ أؿالالقل: أفالالػ ٓم مالالٔؿ حالالر ف بالالؾ أفالالػ حالالر ف وٓم

ؾُالالالالم اهلل ظْالالالد أهالالالؾ احلالالالديٞ مًالالالّقع ظْالالالد ادهالالالىٍغ إخٔالالالٚر، وفالالالف  شحالالالر ف

 أحر ف.

أمٚ ظْد ادذهٌغ أخريـ مـ أهؾ افًْٜ ؾُالم اهلل ظْدهؿ فٔس بحر ف وٓ 

هالالق مًالالّقع ويًالالزون ظالالـ هالالذا افٍْالالل بًٌالالٚرة مثٌتالالٜ يف زظّٓالالؿ ـالالالم اهلل ٍٕزالال، 

ًٚ ـالالالالالٚفًِؿ ويَقفالالالالالقن بالالالالالٚفُالم افٍْزالالالالال أي: افُالالالالالالم افٍْزالالالالال  يف تًٌالالالالالرهؿ  ٚمالالالالال
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اإلقالالل، أي: ٓ هالالق يًالالّع وٓ هالالق يالالرى وٓ أي رء، هْالالٚ اصالالتد افْالالزاع بالالغ أهالالؾ 

احلالالديٞ وبالالغ إصالالٚظرة وادٚتريديالالٜ  ٕن هالالٗٓء ظْالالدمٚ يَقفالالقن: ـالالالم اهلل ؽالالر 

خمِقق يًْقن: افُالم افٍْز، يًْل: يًْقن مٚ ينٌف افًِؿ اإلقل ادًتَر يف 

 ٕٚف وتًٚػ، ٓ يًْقن مٚ ئًْف احلديٞ ومٚ ئًْف افَران.افذات اإلقٜٔ شٌح

فق أراد اإلًٕٚن حيك أيٚت فربام بٌِٝ ادئٚت افتل ؾٔٓالٚ خمٚضٌالٜ اهلل ظالز 

َدمَ ﴿وجالالالالالؾ فالالالالالًٌض خَِالالالالالف:  ِٔ ُجُدوا  ِٜ اْشالالالالال الالالالال َُ الئِ َّ ِْ
ْاَلالالالالٚ فِ ِْ ، ؿالالالالالٚل [21]البقةةةةةرة:﴾َوإِْذ ُؿ

ُٝ ﴿إلبِالالٔس:  الال َْ َِ ُجَد دَِالالٚ َخ الال ًْ َؽ َأْن َت الال ًَ ٚ َمَْ ؿالالٚل: ؿالالٚل! مالالٚ هالالذا  [76]ص:﴾بَِٔالالَدي   َمالال

افُالالالالالالم؟! ظْالالالالالد أهالالالالالؾ احلالالالالالديٞ ظالالالالالرؾتؿ، يًْالالالالالل: ربْالالالالالٚ خيٚضالالالالالٛ ادم.. خيٚضالالالالالٛ 

ادالئُالالٜ.. خيٚضالالٛ إبِالالٔس يف حليالالٜ مًْٔالالٜ، وإذ هالالذه طرؾٔالالٜ يف افٌِالالٜ افًربٔالالٜ، 

َدمَ ﴿يف طر ف مًغ ربْٚ ؿٚل فِّالئُٜ:  ِٔ  .[21]البقرة:﴾اْشُجُدوا 

ٍْزالالالال وٓ يَقفالالالالقن بالالالالٚفُالم افٍِيالالالالل ؾٓالالالالٗٓء أمالالالالٚ افالالالالذيـ يَقفالالالالقن بالالالالٚفُالم اف

ٚ ﴿يَقفالقن ومالـ ظجالٛ مالٚ يَقفالقن ربْالٚ ظْالدمٚ ؿالٚل دقشالك:  َؽ َيالال
ْٔاِل ِّ اِْلَؽ بَِٔ ٚ تِ َوماَل

ك﴿مْذ إزل ربْالٚ يَالقل:  [17]ط::﴾ُمقَشك ٚ ُمقشاَل َؽ ياَل
ْٔاِل ِّ اِْلَؽ بَِٔ ٚ تِ  [17]طة::﴾َوماَل

يَقفالالالقن ؾٓالالالذا خالالالال ف احلََٔالالالٜ يالالالٗدي إػ إُٕالالالٚر مًجالالالزة افَالالالران  ٕن ادًتزفالالالٜ 

 ساحٜ: هذا خمِقق.

ًٚ مالالع ادًتزفالالٜ ظَٔالالدةَ ً  ٕ الال ٓ  ؿإصالالٚظرة وادٚتريديالالٜ مالالع أهالالؾ احلالالديٞ فٍيالال

يُْرون افًِؿ اإلقل افَٚئؿ يف ذات اهلل ظز وجؾ وصٌٔف مٚ اختَِالقه مالـ آشالؿ 

 ًٚ افُالم افٍْز، خال ف افقاؿع يًْل: مع إشػ ظذ ظُس مٚ تًًّقن  ٚمال

ـٚترة ادًالالٚسيـ أن اخلالالال ف يالالٚ أخالالل يف افٍالالروع مالالـ بًالالض ادحالالٚضيـ وافالالد

وفٔس يف إصقل! هذا يف افقاؿع إذا مٚ ؿِْٚ: تؤِؾ ؾٓق جٓؾ ظّٔؼ بٚفؼيًٜ 
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 بٚفُتٚب وافًْٜ وواؿع ادذاهٛ اإلشالمٜٔ ادجقدة افٔقم.

ترى هؾ هذا يف إصقل أم يف افٍالروع؟ ؿالقل أئّالٜ افٍَالف: إذا صال  احلالديٞ 

 ؾروع؟ ؾٓق مذهٌل، هذا أصقل أو 

 ... مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! هالالالالٚت افٔالالالالقم ماليالالالالغ ادًالالالالِّغ ٓ يقاؾَالالالالقا مًالالالالؽ ظالالالالذ هالالالالذا  افنالالالالٔخ:

 إصؾ بؾ ؿٚل ؿٚئِٓؿ: 

وواجالالٛ تَِٔالالد حالالز مالالْٓؿ.. وواجالالٛ تَِٔالالد حالالز مالالْٓؿ.. مالالـ إربًالالٜ هالالٗٓء، 

ؾٖٕالالٝ مالالٚ عالالٛ فالالؽ أن تتٌالالع افًالالْٜ مالالـ هْالالٚ ومالالـ هْالالٚ ومالالـ هْالالٚ فُالالـ ٓزم تُالالقن 

ٚؾًل ؿالالال ، ـٔالالالػ هالالالذا ومل تُالالالـ هالالالذه ادذهٌٔالالالٜ حٍْالالالل ؿالالال  أو مالالالٚفُل ؿالالال  أو صالالال

افوالالَٜٔ ؿٌالالؾ إئّالالٜ إربًالالٜ؟ وـالالٚن هْالالٚك مالالـ ؿٌالالؾ ظؼالالات بالالؾ مئالالٚت بالالؾ أفالالق ف 

إئّالالالالٜ وظالالالالذ رأس إئّالالالالٜ اخلٍِالالالالٚء إربًالالالالٜ ؾٓالالالالؾ ـالالالالٚن يف زمالالالالٚ ؿ بُالالالالريغ.. 

ظّريغ.. ظثامٕٔغ.. ظِقيغ.. مل يُـ رء مـ ذفالؽ، اخلالال ف مالع إشالػ مالٚ 

 هق يف افٍروع ؾَط ..

وُه إَِػ اهلل ِ ﴿إحالالالرا ف ظالالالـ أصالالالقل مالالالـ افؼالالاليًٜ:  ُرد   َؾالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالالال

ـُ  الالالالالالالالال ًَ ْرٌ َوَأْح ِر َذفاِلالالالالالالالالَؽ َخالالالالالالالالال ِمْاُلالالالالالالالالقَن باِلالالالالالالالالٚهلل ِ َواْفَٔالالالالالالالالالْقِم أِخالالالالالالالالال ْٗ ْالالالالالالالالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالالالالالالالال َوافر 

ِْٖوياًل  خالذ أن مالـ صالئٝ مالـ إئّالٜ، ٓ أظْالل أئّالٜ ادًالٚجد  ٕن  [61]النسةاء:﴾َت

ٓء ؽالالالٚفٌٓؿ ؽالالالٚفٌٓؿ ٓ ؾَالالالف ظْالالالدهؿ، وطٍٔالالالٜ مالالالـ مجِالالالٜ افقطالالالٚئػ يف افالالالدوائر هالالالٗ

هالالذه، مالالٚ أظْالالل هالالٗٓء فُالالـ أظْالالل افٌُالالٚر افالالذيـ يَقفالالقن ظِالالامء ويَقفالالقن دـالالٚترة 

دظالالقهؿ اوإػ اخالالره، شالالتجد ـالالؾ مالالْٓؿ ظالالذ مالالذهٛ، هالالذا حٍْالالل وهالالذا صالالٚؾًل، 
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ًٚ، إذًا: أيالـ اخلالال  ف يف افٍالروع؟ إػ افتحٚـؿ إػ افُتٚب وافًْٜ ٓ  د  ٚوب

 اخلال ف يف إصقل بؾ يف أصقل إصقل.

وٓ يتًهالالٛ ٕي  ¢يًْالالل: أوػ فإلًٕالالٚن أن يتٌالالع هالالدي افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 مذهٛ مـ ادذاهٛ؟

ًٚ! فُالالالـ.. هْالالالٚك مالحيالالالٜ مّٓالالالٜ: شالالالٌحٚن اهلل! شالالالْٜ اهلل يف  افنالالالٔخ: ًٕالالالؿ ضًٌالالال

ًٚ فَقفالالالالالالالالف تًالالالالالالالالٚػ:  ـُ ﴿خَِالالالالالالالالف إؾالالالالالالالالراط وتٍالالالالالالالالريط خالؾالالالالالالالال ْاَلالالالالالالالٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج الالالالالالالال ـَ ًٜ َو الالالالالالالال ْؿ ُأم 

ًىٚ أؾالالالالراد  اشالالالالتّرار مجالالالالقد ادًالالالالِّغ ظالالالالٚمتٓؿ وخٚصالالالالتٓؿ إٓ [112]البقةةةةرة:﴾َوَشالالالال

ؿِِٔغ ضِٜٔ هذه افَرون ادديدة ظذ افتّذهٛ هذا أوجد ردة ؾًؾ، ردة افًٍؾ 

هذه ابتداًء ـٕٚٝ جٔدة وهق رجقع إػ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهالٚف  أي: افًّالؾ 

غ، فُالالـ هالالذا افرجالالقع أن بًالالٌٛ بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ دون تًهالالٛ ٕئّالالٜ ادًالالِّ

ًٚ ؾهالٚر رجالؾ  إٔف فٔس فالف والقابط وؿقاظالد مجٚظٔالٜ أظىالك ردة ؾًالؾ ظًُالٜٔ  ٚمال

ًٚ يَرأ حديٞ أو يًّع حديٞ، أصالٌ  هالق مالـ افيالوري  ٓ يًر ف مـ افٍَف صٔئ

يًالالالالِط ؾّٓالالالالف وإصالالالال  أن َٕالالالالقل: جِٓالالالالف يف هالالالالذا احلالالالالديٞ ويتٌْالالالالك مْالالالالف حُالالالالؿ 

ن ـالالؾ إًٕالالٚن يًّالالؾ جمتٓالالد وإمالالر ويالالذهٛ، يف زظّالالف إٔالالف مالالـ افًالالٓؾ بُّالالٚن أ

 فٔس ـذفؽ.

 وٕمر مٚ ٕحـ َٕقل دائاًم وأبدًا ـام ؿٚل ظِامؤٕٚ مـ ؿٌؾ:

 وفننل خننر ِف اتبنناك مننن  ننؾح

 

 

 

 وفل رش ِف ابتنداك منن خؾنح 

ُتالالالرى! افًالالالِػ إول.. افَالالالرون افثالثالالالٜ ادنالالالٓقد قالالالؿ بٚخلريالالالٜ.. افهالالالحٚبٜ  

ء بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ؟ ٓ، افَِٔالالؾ وافتالالٚبًقن قالالؿ وأتٌالالٚظٓؿ، هالالؾ ـالالٕٚقا ـِٓالالؿ ظِالالام
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مالالـ افهالالحٚبٜ ـالالٕٚقا هالالؿ افًِالالامء ومجٓالالقرهؿ مل يُقٕالالقا ظِالالامء، هالالذا افقاؿالالع ربْالالٚ 

ًٚ يف ؿقفالالالف تًالالالٚػ:  ْاْلالالُتْؿ ٓ ﴿ظالالالز وجالالالؾ ووالالالع فالالالف مْٓٚجالالال ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال َؾْٚشالالال

قنَ  الال ُّ َِ ًْ  ؾٚفًالالِػ إول: ـالالٕٚقا يًرؾالالقن مَالالدار ظِّٓالالؿ أي: يًرؾالالقن [12]النحةة::﴾َت

مًرؾٜ مًٖفٜ مٚ ٍٕقشٓؿ، وأ ؿ فًٔقا مـ أهؾ افًِؿ ؾحْٔئذ إذا مٚ احتٚجقا إػ 

ون يف افَالالالران أو يًالالالًّقن ظالالالذ إؿالالالؾ ؿالالالقل اهلل ظالالالز وجالالالؾ: شالالالٖفقا  ٕ الالالؿ يَالالالرؤ

قنَ ﴿ الال ُّ َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ؾربْالٚ يف هالالذه أيالالٜ جًالالؾ  [12]النحةة::﴾َؾٚشاْل

 :ادجتّع اإلشالمل ؿًّغ

ًٚ خالال ف افقاجالٛ  أهؾ ذـر وأهؾ جٓؾ وأوجٛ ظذ ـؾ مالـ افًَالّغ واجٌال

افذي ظذ أخر، ؾٖوجٛ ظذ مـ ٓ ظِؿ ظْده أن يًٖل أهالؾ افًِالؿ، وأوجالٛ 

مالالـ »ظالالذ أهالالؾ افًِالالؿ أن عٌٔالالقا، وأـالالد ذفالالؽ ظِٔالالف افًالالالم يف حديثالالف ادنالالٓقر: 

ع مع إشػ أن ادجتّ شؾُتّف أجلؿ يقم افَٔٚمٜ بِجٚم مـ ٕٚر شئؾ ظـ ظِؿ

مٚ هق جمتّع إشالمل مـ جقإٛ ـثرة وـثرة جدًا، فُـ أخىرهالٚ مالـ افزاويالٜ 

ًٚ، يًْالالل: مالالـ زاويالالٜ اخلالالالص مالالـ افتَِٔالالد افالالذي  اإلشالالالمٜٔ مالالٚ هالالل إشالالالمٜٔ أيوالال

ران ظذ افَِقب ادئٚت مـ افًْغ ؾٌزظؿ اخلالص وؿًْٚ يف منُِٜ مًٚـًالٜ 

ه بٌالالالر ظِالالالؿ، ؾٓالالالق ربالالالام ٓ  وهالالالق أن يٍتالالالل ـالالالؾ إًٕالالالٚن بًٍْالالالف ًٍٕالالالف بالالالؾ وربالالالام ْرَ َؽالالال

حيًالالالالـ تالالالالالوة ايالالالالٜ ـالالالالام هالالالالل مَالالالالروءة أو مُتقبالالالالٜ يف افَالالالالران افُالالالالريؿ ؾوالالالالالً ظالالالالـ 

ْاْلُتْؿ ﴿حديٞ ٌٕقي مع ذفؽ ؾٓق خيؾ بتىٌٔؼ هذه أيٜ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾ٓ َت

افْالٚس وافًجالٛ ومـ أشٌٚب ذفؽ: ؾًٚد اخلِالؼ ورـالقب افٌالرور يف ٍٕالقس 

ؾٖصالالٌ  ضٚفالالٛ افًِالالؿ إن ـالالٚن ضٚفالالٛ ظِالالؿ دجالالرد أن ينالالًر بٖٕالالف ظْالالده ؿِٔالالؾ مالالـ 
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افًِالالؿ صالالٚر فًالالٚن حٚفالالف ـالالام يَقفالالقن ظْالالدٕٚ يف شالالقريٚ: يالالٚ أرض اصالالتدي مالالٚ أحالالد 

ًٚ ؿِالالٔالً جالالدًا ؾٓالالٗٓء يف واد  ظِٔالالؽ ؿالالدي، وهالالق ٓ يُالالٚد يٍٓالالؿ مالالـ افًِالالؿ إٓ صالالٔئ

ادالالذاهٛ يف واد اخالالر، واحلالالؼ  وادتزمتالالقن اجلٚمالالدون ظالالذ تَِٔالالد ادالالذهٛ بالالؾ

ْاْلُتْؿ ﴿وشط بغ ذفؽ وهق حتُٔؿ ؾًع فميٜ افًٚبَٜ:  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل َؾٚشاْل

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾ٓ َت

ويَقفالالقن: يف إحٚديالالٞ افتالالل تالالذـر ـحالالديٞ ٓ أصالالؾ فالالف فُالالـ هالالق حُّالالٜ: 

ًٍالالٓؿ  ٕ الالؿ )مالالـ ظالالر ف ًٍٕالالف ؾَالالد ظالالر ف ربالالف( ؾالالٖـثر افْالالٚس افٔالالقم ٓ يًرؾالالقن إٔ

ثالالالالث مُِٓالالالٚت: »رـالالالٌٓؿ افًجالالالٛ وافٌالالالرور، اهلل أـالالالز.. احلالالالديٞ افالالالذي يَالالالقل: 

هذا داء مـ إدواء افتل   شص  مىٚع، وهقى متٌع، وإظجٚب ـؾ ذي رأي برأيف

 ٕحـ مهٚبقن أن يف هذا افزمـ، ًٕؿ؟

 هذا حديٞ؟ افًٗال:

 صحٔ  هذا ..  افنٔخ:

 .شؾًِٔؽ بخقيهٜ ًٍٕؽ» افًٗال:

 ثالث مُِٓٚت. شخقيهٜ ًٍٕؽ»ذا حديٞ صحٔ  فُـ دع ه افنٔخ:

بٚفًْالالٌٜ شالالٗال إخ هْالالٚ: شالالًّٝ أحالالدهؿ يَالالقل: أن مالالـ اجلٚمًالالٚت افًالالٗال:

ًٚ ٓ تالالالالالالالالدرس افًَٔالالالالالالالالدة إٓ ظَٔالالالالالالالالدة إصالالالالالالالالٚظرة إٓ جالالالالالالالالٚمًتغ..  اإلشالالالالالالالالالمٜٔ حٚفٔالالالالالالالال

ًٚ: افًربٔالالالٜ افًالالالًقديٜ ويف ؿىالالالر أمالالالٚ مالالالثالً  اجلٚمًالالالٚت ظٍالالالقًا مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ افالالالدول ضًٌالالال

ٕردٕٔالالالالالٜ وجٚمًالالالالالٜ افُقيالالالالالٝ وـالالالالالذا إػ اخالالالالالره ؾالالالالالال تالالالالالدرس افًَٔالالالالالدة اجلٚمًالالالالالٖت ا

 افهحٔحٜ ؾٓؾ هذا صحٔ ؟
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ًٚ. افنٔخ: ًٚ هذا صحٔ  وهذا مٚ أدحْٚ إفٔف إٍ  إيف ضًٌ

يًْالالل بٚفتحديالالد حتالالك اإلًٕالالٚن يالالدرك ـثالالر مالالـ افالالع تٍوالالِٝ دـالالٚترة  افًالالٗال:

جالالت يف افًِؿ ؾَف ويف ـذا ويف ـذا.. ؾٔخرج ظذ افتٍِزيقن وخيرج يف اد

ؾِالالق ظرؾْالالٚ مهالالٚدر هالالٗٓء ومهالالٚدر ظِّٓالالؿ إن صالالٚء اهلل ٕتحالالرص مالالـ ؾتالالٚوهيؿ أو 

 َٕقل ؾٔٓؿ: ـذا وـذا ؾِق شّحٝ يًْل: تًَٛ ظذ هذا.

ظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل هالالالذا افالالالذي أدحالالالٝ إفٔالالالف هالالالق افقاؿالالالع وإٔالالالٚ أذت إػ  افنالالالٔخ:

ًٚ، ظْدمٚ ؿِٝ يف ادٌرب بىقفف مـ ذؿف إػ ؽربف تدرس افًَٔدة  رء مْف إٍ

ًٚ ؾٓالق أصالًري ظَٔالدة ـالذفؽ إ صًريٜ  ٕٕف هْٚك تالالزم واؿًالل ـالؾ مالٚ فُالل ؾَٓال

ًٚ أصالالًري ظَٔالالدًة، ـالالذفؽ إٓ افَِٔالالؾ: ـالالؾ حْالالٌع ؾٓالالق  ًٚ ؾٓالالق أيوالال ـالالؾ صالالٚؾًل ؾَٓالال

ًٚ ظَٔالالدة أصالالًري إٓ ٕالالقادر خٚصالالٜ يف افًكالال احلالالٚض، وهالالذا بالالال صالالؽ يًالالقد  أيوالال

ػ وافالالذيـ جالالٚؤوا افٍوالالؾ ؾٔالالف إػ اإلمالالٚم دّالالد بالالـ ظٌالالد افقهالالٚب رمحالالف اهلل تًالالٚ

مـ بًدهؿ، وافذي يكحقن بٚفالدظقة إػ افًّالؾ بٚفُتالٚب وافًالْٜ ـٚفنالٔخ ابالـ 

بالالٚز وأمثٚفالالف فُالالـ ادالالذاهٛ افثالثالالٜ هالالذه خٚصالالٜ بٚدٚفُٔالالٜ وافنالالٚؾًٜٔ ؾٓالالٗٓء ٓ 

 يُّـ أن يُقٕقا يف افًَٔدة إٓ أصٚظرة.

ًٚ ٓ يُّـ إٓ هُذا، ًٕؿ. ًٚ أن يُقن مٚتريدي  وـؾ حٍْل فزام

ًٚ؟ افًٗال:  فزام

هالذا مًالتحٔؾ  ًٚ ًٕؿ، ؾال  د مثالً حٍْل أصًري أو صٚؾًل مٚتريالدي افًٗال:

ًٚ وأهالالالؾ احلالالالديٞ ؾًالالالتجد ـثالالالريـ  ـقاؿالالالع، فُالالالـ إذا رجًالالالٝ إػ أهالالالؾ افًالالالْٜ حَالالال

ًٚ وأصالالالقًٓ فُالالالـ حٔالالالْام هالالالداهؿ اهلل ظالالالز وجالالالؾ  مالالالْٓؿ ظٚصالالالقا يف جالالالق حٍْالالالل ؾروظالالال
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ًٚ مل يٌَالالالالقا أحْالالالالٚ ف ٓ يف إصالالالالقل وٓ يف افٍالالالال روع، وإٕالالالالام أخالالالالذوا ف صالالالالقل حَالالالال

احلؼ حٔثام ـٚن ؾّك يٌِٛ ظِٔٓٚ افتّذهٛ بٚدذهٛ افنٚؾًل ؾْٓٚك تدرس 

 افًَٔدة إصًريٜ.

ًٚ: إتراك مٚ يًرؾقن إٓ ادذهٛ ادٚتريالدي.. احلْٚبِالٜ خيتٍِالقن:  وؿِٝ إٍ

ًٚ ظالالالـ حْٚبِالالالٜ يف بالالالالد أخالالالرى، مالالالثالً: ٕحالالالـ يف  حْٚبِالالالٜ بالالالالد ٕجالالالد خيتٍِالالالقن  ٚمالالال

بِالٜ يف بًالض افالٌالد افؼالؿٜٔ ظالـ دمنالؼ... ورحٌٔالٜ وديالر ظىٔالٜ شقريٚ ظْدٕٚ حْٚ

وٕحالالق ذفالالؽ هالالٗٓء يف افٍالالروع حْٚبِالالٜ ويف افًَٔالالدة أصالالٚظرة، هالالٗٓء أصالالٚهبؿ مالالٚ 

أصالالالٚب إصالالالٚظرة، أي: ترـالالالقا مالالالذهٛ إمالالالٚمٓؿ إول، إمالالالٚم افًالالالْٜ اإلمالالالٚم أمحالالالد 

وتالٖثروا بٚدالذهٛ مالذهٛ إصالٚظرة، وأن ٓ أؿالقل بٚدالذهٛ إصالًري  ٕ:ي 

 :ًٚ  ن هٗٓء أصٚهبؿ أي: حْٚبِٜ شقريٚ وأمثٚقؿ مٚ أصٚب إصٚظرة.إؿِٝ إٍ

إصالالالٚظرة يْتّالالالقن إػ أيب احلًالالالـ إصالالالًري، فُالالالـ أبالالالق احلًالالالـ إصالالالًري 

رجالالالع ظالالالـ أصالالالًريتف واتٌالالالع مالالالذهٛ اإلمالالالٚم أمحالالالد بالالالـ حٌْالالالؾ وفالالالف ـتالالالٚب هالالالٚم جالالالدًا 

 مالذهٛ مذهٌالف هْالٚك ظالذ شاإلبٕٚالٜ يف أصالقل افديٕٚالٜ»مىٌقع ظالدة مالرات اشالّف: 

أهؾ احلديٞ مذهٛ اإلمٚم أمحد، فٔٝ إصٚظرة يًِّقن هبذا افُتٚب يف ـالؾ 

ًٚ هْالالٚ يٌِالالٛ ظِٔٓالالٚ  بالالالد اإلشالالالم إن ـالالٚن يف مالالثالً مكالال أو هْالالٚ  ٕٕالالف أٓحالالظ أيوالال

مـ ٕٚحٜٔ افٍروع افتّذهٛ بٚدذهٛ افنٚؾًل وافُثر مْٓؿ ٓ يًرؾقن افًَٔدة 

ٚ بَالالالالالدر مالالالالالٚ يًرؾالالالالالقن ادالالالالالذهٛ ادٚتريديالالالالالٜ بٌالالالالالض افْيالالالالالر ظالالالالالـ صالالالالالقاهبٚ أو خىئٓالالالالال

 إصًري.

ؾٚفدراشالالٜ يف اجلٚمًالالٚت يف هالالذه افالالٌالد هالالل احلََٔالالٜ مالالـ ٕٚحٔالالٜ افٍالالروع إمالالٚ 

مجقدًا ظذ مذهٛ مًغ أو ظذ ضريَٜ مٚ ؿِْٚه َٕالً ظـ آصالىالح افًالقري: 
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حٍْنالالالالًل، أو مالالالالٚ يًالالالالّك بٚٓصالالالالىالح افٍَٓالالالالل: بالالالالٚفتٍِٔؼ ؾْٓالالالالٚك تَِٔالالالالد وهْالالالالٚك 

ًٚ ٓ عقز بْٔام افتَِٔد ٓ بد مْف. تٍِٔؼ، افتَِٔد: هق اتٌٚع  إمٚم مًغ وهذا ضًٌ

ًٚ يف افتًِٔؼ ظذ ؿقفف تًالٚػ:  ْاْلُتْؿ ٓ ﴿ؿِْٚ ٕحـ إٍ ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل َؾٚشاْل

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ن ظٚمالالٜ افْالالٚس يًالالٖفقا أهالالؾ افالالذـر فُالالـ أهالالؾ افالالذـر ؾالالٔٓؿ إ [12]النحةة::﴾َت

ـ  فٍالالالالرد مالالالالـ أؾالالالالراد اخلالالالالر وافزـالالالالٜ فالالالالٔس زيالالالالد وبُالالالالر وإتٓالالالالك إمالالالالر ، ٓ، ـِالالالالام َظالالالال

ادًالالِّغ أن يًالالٖل ظالالـ مًالالٖفٜ فالالٔس مالالـ افالالالزم أن يتًهالالٛ ويتَهالالد فنالالخص 

مًالالالغ وإٕالالالام يًالالالٖل مالالالـ يًتَالالالد إٔالالالف مالالالـ أهالالالؾ افًِالالالؿ ؾحْٔئالالالذ وجالالالٛ ظِٔالالالف آتٌالالالٚع: 

رِ ﴿ ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  مـ أجؾ مٚذا؟ مـ أجؾ افًّؾ بَققؿ، أم مالـ  [12]النح::﴾َؾْٚش

ًٚ افًّؾ بَققؿ.أجؾ خمٚفٍتٓؿ، ضٌ ً 

 : .. (  15:  27/ 51) اهلدى والنور /
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 حٍٛ االختالف يف األصٍٛ ٚيف ايفسٚع

افالالالًٌض يَالالالقل: افٍالالالروع مقجالالالقدة يف افًَٔالالالدة ويف افًٌالالالٚدات، مالالالثالً  مداخِالالالٜ:

رأى اهلل  ¢مقوالالقع رؤيالالٜ اهلل هالالؾ هالالذا مالالـ افٍالالروع؟ أؿهالالد يف افالالدٕٔٚ هالالؾ افٌْالالل 

 ره، هؾ هذا مـ افٍروع أو مـ إصقل؟شٌحٕٚف وتًٚػ يف ادًراج أو مل ي

ًٚ ظالالذ هالالذا آخالالتال ف بالالغ افهالالحٚبٜ يف  إذا ـالالٚن مالالـ افٍالالروع ؾٓالالؾ عالالقز ؿٔٚشالال

هذه افَْىالٜ أن خيتِالػ ادًالِّقن يف ؿوالٜٔ افًالرش وبًالض مالٚ يتًِالؼ بٕٚشالامء 

 وافهٍٚت؟

 اجلقاب ظذ هذا افًٗال يُقن مـ ٕٚحٔتغ: افنٔخ:

 ف افًالٚئد ظْالد ادتالٖخريـ بالٖن اإلشالالم إوػ: أن هذا افًٗال ٕٚبع مـ افًالر

يًَْالالالالالؿ إػ ؿًالالالالالّغ: أصالالالالالقل، وؾالالالالالروع، هالالالالالذا افتًَالالالالالٔؿ عالالالالالٛ أن ًِٕالالالالالؿ إٔالالالالالف مالالالالالـ 

دالالالالالالدثٚت إمالالالالالالقر، وإٔالالالالالالف أمالالالالالالر ٓ يًرؾالالالالالالف افهالالالالالالحٚبٜ وٓ افتالالالالالالٚبًقن، وٓ إئّالالالالالالٜ 

ادجتٓالالدون وإٕالالالام هالالالذا افتًَالالالٔؿ ٌٕالالالع مالالـ ادًتزفالالالٜ ثالالالؿ هت ظالالالدواه إػ ؽالالالرهؿ 

 ًْٜ.امـ يْتّقن إػ مجٚظٜ أهؾ اف

فالالٔس هْالالٚك يف اإلشالالالم رء اشالالّف ؾالالرع واخالالر اشالالّف أصالالؾ، وهالالذا ظالالذ ـالالؾ 

ًٚ، وفِْالالالالٚس أن  حالالالالٚل إن شالالالالِؿ بالالالالف ؾالالالالٕ٘ام يًالالالالِؿ بالالالالف ظالالالالذ إٔالالالالف اصالالالالىالح وفالالالالٔس ديْالالالال

يهالالالالىِحقا ظالالالالذ مالالالالٚ صالالالالٚءوا وفُالالالالـ بؼالالالالط أٓ يرتٌالالالالقا ظالالالالذ مالالالالٚ اصالالالالىِحقا ظِٔالالالالف 
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ًٚ متٌٚيْٜ.  أحُٚم

إٔف ٓ ؾالرق بالغ إصالقل  مـ هْٚ يٖيت اجلقاب مـ افْٚحٜٔ إخرى: إذا ظرؾْٚ

وافٍروع بؾ ـؾ مٚ جالٚء يف افُتالٚب وافًالْٜ ؾٔجالٛ اتٌٚظالف وعالٛ دٚوفالٜ ؾّٓالف 

 ظذ افقجف افهحٔ  ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ ؾرع وأصؾ.

 وهق افْٚحٜٔ افثٕٜٚٔ: اجلقاب:إذا ظرؾْٚ هذه احلََٜٔ شٓؾ ظِْٔٚ 

ي عالالقز آخالالتال ف ؾالالٔام يًالالّقٕف يف إصالالقل ـالالام عالالقز يف افٍالالروع فُالالـ أ

ًٚ أن هْٚك اختالؾغ اثْغ: اختال ف يًقد  ٕقع مـ إٔقاع آختال ف؟ إٔٚ ذـرت إٍ

إػ ادٍٚهٔؿ ـام وؿع ٕصحٚب افرشقل ظِٔف افًالالم يف ؿهالٜ افهالالة يف بْالل 

ؿرييالالالالٜ هالالالالذا ضًٌٔالالالالل واخالالالالتال ف متًّالالالالد مَهالالالالقد حيّالالالالؾ ظِٔالالالالف افتُتالالالالؾ احلالالالالزيب 

:ي ؾٔام يًالّقٕف يف وافتًهٛ ادذهٌل، شقاء ـٚن آختال ف مـ هذا افْقع افثٚ

افٍالالالالروع أو يف إصالالالالقل ؾٓالالالالق امالالالالٚ  الالالالك رب افًالالالالٚدغ يف ـتٚبالالالالف افُالالالالريؿ يف ايالالالالٜ 

ُِقا﴿شالالالالٌَٝ:  َنالالالال ٍْ قَفُف َوٓ َتْاَلالالالَٚزُظقا َؾتَ قا اهلل َ َوَرُشالالالال الالالال ًُ ٔ
بخالالالالال ف  [15]األنفةةةةا::﴾َوَأضِ

آختال ف أخر افذي يْتٟ مـ آختال ف يف افٍٓؿ ؾًقاء ـٚن هذا افٍٓؿ ؾالٔام 

ًٚ ؾٚدختٍِقن يف ذفؽ مًذورون. يًّقٕف أصالً   أو يًّقٕف ؾرظ

إذًا: حٔالالالالالالْام ٕريالالالالالالد أن ٕجٔالالالالالالٛ ظالالالالالالـ مثالالالالالالؾ هالالالالالالذا افًالالالالالالٗال ؾٔجالالالالالالٛ أن ٕتالالالالالالذـر أن 

 آختال ف اختالؾغ:

ًٚ أن  اخالالتال ف مالالذمقم، واخالالتال ف ؽالالر مالالذمقم، ٓ أؿالالقل: امالالدوح، عالالٛ أيوالال

ُٕالالقن دؿَٔالالغ ؾٓالالاًم وتًٌالالرًا، إذا ـالالٚن آخالالتال ف اخالالتال ف ؾٓالالؿ ؾٓالالق اخالالتال ف ؽالالر 

مالالذمقم، شالالقاء ـالالٚن يف افًَٔالالدة أو يف إصالالقل حًالالٛ آصالالىالح ادالالذـقر، أو 



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

373 

ًٚ مالالٚ دام أن افًالالٌٛ احلٚمالالؾ  ـالالٚن يف افٍالالروع، مالالٚ ييالال مثالالؾ هالالذا آخالالتال ف إضالؿالال

 ظِٔف إٕام هق اختال ف أؾٓٚم افْٚس يف ؾٓؿ افْهقص.

أمالالٚ إذا ـالالٚن آخالالتال ف إٕالالام حيّالالؾ ظِٔالالف افتحالالزب وافتُتالالؾ وافتًهالالٛ ؾٓالالذا 

قم شالالالقاء ـالالالٚن يف افٍالالالروع أو ـالالالٚن يف إصالالالقل، إذًا: آخالالالتال ف امَالالالقت ومالالالذم

 ًٚ ادَهالالالالقد وافالالالالذي ٓ حيالالالالٚول أصالالالالحٚبف اخلالالالالالص مْالالالالف ؾٓالالالالق ـِالالالالف مالالالالذمقم ؾروظالالالال

 وأصقًٓ.

وافًُالالس بالالٚفًُس: آخالالتال ف ؾالالٔام يًالالّقٕف يف إصالالقل ويف افٍالالروع دون 

تًهالالالٛ ودون حتالالالزب وإٕالالالام ٕنالالالٖ ذفالالالؽ بًالالالٌٛ آخالالالتال ف يف إؾٓالالالٚم ؾٓالالالذا أمالالالر 

ٚ ﴿ اإلشالالم بْالًٚء ظالذ افَٚظالدة افًئّالٜ ادَالررة ؾٔالف: جالٚئز يف الال ًً ٍْ َٕ  ُ ِ الُػ اهلل  َُ ٓ ُي

ٚ َٓ ًَ ٓ  ُوْش  .[315]البقرة:﴾إِ

أن أصالالالحٚب افرشالالالقل  افًالالالٗال:ؾالالال٘ذا ظالالالدٕٚ إػ ادثالالالٚل ادىالالالروح يف تقافٔالالالػ 

ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم اختٍِالالالالالقا يف ـالالالالالقن افرشالالالالالقل ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم رأى ربالالالالالف فِٔالالالالالٜ اإلهاء 

ره؟ ؾًالً اختٍِقا، ؾٔتقهؿ بًالض افْالٚس وهْالٚ يالٖيت افُْتالٜ افتالل وادًراج أو مل ي

ًٚ: ٓ بالالالالٖس يف أن يهالالالالىِ  افْالالالالٚس ظالالالالذ بًالالالالض آصالالالالىالحٚت فُالالالالـ  ؿِْٚهالالالالٚ إٍالالالال

 بؼط أن ٓ تٌْك أحُٚم ظذ هذه آصىالحٚت هل أحُٚم خمٚفٍٜ فِؼيًٜ.

ؾْٓالالالالٚ يَالالالالقل بًالالالالض افْالالالالٚس: ٓ ًٕالالالالتىٔع أن َٕالالالالقل: إن افرؤيالالالالٜ.. رؤيالالالالٜ اهلل افتالالالالل 

ِػ ؾٔٓٚ أصحٚب افرشالقل ؾوالالً ظّالـ بًالدهؿ رؤيتالف فربالف هالل مًالٖفٜ ؾرظٔالٜ اخت

أو مًٖفٜ حُّٔالٜ وإٕالام هالل مًالٖفٜ أصالقفٜٔ ظَٚئديالٜ ؾال٘ذًا دالٚذا يالٖيت افًالٗال هْالٚ 

افالالالالذي ٕنالالالالٖ مْالالالالف تقجٔالالالالالف هالالالالذا افًالالالالٗال، دالالالالٚذا تُْالالالالالرون ظالالالالذ ادٚتريديالالالالٜ وظالالالالالذ 
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افًالالِػ افهالالٚف  إصالالٚظرة  ٕ الالؿ تٌْالالقا ظَٚئالالد أو أصالالقًٓ ختالالٚفػ مالالٚ ـالالٚن ظِٔالالف 

وافًالالالِػ افهالالالٚف  إًٍٔالالالٓؿ اختٍِالالالقا يف بًالالالض هالالالذه إصالالالقل.. يف بًالالالض هالالالذه 

افًَٚئالالد وآخالالتال ف يف زظالالؿ هالالٗٓء افالالذيـ ؿًالالّقا افؼالاليًٜ إػ أصالالقل وؾالالروع 

يَقفالالالالقن: إٕالالالالام عالالالالقز آخالالالالتال ف يف افٍالالالالروع دون إصالالالالقل، فُالالالالْٓؿ يف افقاؿالالالالع 

ًٚ فالالالالٔس يف ا فٍالالالالروع بالالالالؾ ويف يهالالالالىدمقن بالالالالٚفقاؿع ؾالالالالرون افهالالالالحٚبٜ اختٍِالالالالقا أيوالالالال

إصقل ؾٚشتٌِقهٚ ؾرصٜ يٌْقا ظذ ذفؽ اإلُٕٚر ظذ افذيـ خيٚفٍقن افًِػ 

يف ؾّٓٓؿ فًٌض أيٚت ادتًَِٜ بهقرة ظٚمٜ بٕٚمقر افٌٌٜٔٔ مْٓٚ مًٖفٜ رؤيٜ 

 افرشقل ظِٔف افًالم ربف فِٜٔ اإلهاء، ومْٓٚ افرمحـ ظذ افًرش اشتقى.

إمقر افتل يًالّق ٚ أمالقر أصالقل  ؾْحـ َٕقل: ـام ُْٕر آختال ف يف هذه

وظَٚئالالالالد ٓ ؾالالالالرق ظْالالالالدٕٚ، ٕحالالالالـ ُْٕالالالالر هالالالالذا آخالالالالتال ف ـالالالالام ُْٕالالالالر اخالالالالتالؾٓؿ يف 

تًهٌٓؿ فَققؿ: هذه افهالة صالحٔحٜ، وأوفئالؽ يَقفالقن: بٚضِالٜ، هالذا افقوالقء 

ًٚ فُِتالٚب  صحٔ  واخرون يَقفقن: ؽر صحٔ  وٕحق ذفؽ، ـؾ مالٚ ـالٚن خمٚفٍال

افرجقع إػ مٚ بؤّّٜ إػ افُتٚب وافًْٜ وافًْٜ ؾْحـ ُْٕره وًٕقد يف ذفؽ 

ًٚ وأزـالٚهؿ ؾٓالاًم  أضٓالرـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف   وذفؽ ٕ ؿ ـٕٚقا  افْالٚس ؿِقبال

 إػ اخر مٚ هْٚك مـ صٍٚت مًروؾٜ ؾٔٓؿ.

مالالـ ذفالالؽ: أ الالؿ ـالالٕٚقا أؿالالرب ظٓالالدًا بالالٚفَران وبحالالديٞ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة 

 وافًالم.

ؼ بالالغ مًالالٖفٜ وأخالالرى بالالدظقى هالالذه مالالـ اخلىالالٖ افتٍريالال اجلالالقاب:إذًا: خالصالالٜ 

إصالالالقل وهالالالذه افٍالالالروع، ومالالالٚ دام أن افهالالالحٚبٜ اختٍِالالالقا يف إصالالالقل ؾٔجالالالقز أن 

 ٕختِػ يف إصقل.
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ًٚ ظالالالـ ؾٓالالالؿ خالالالٚص وفالالالٔس ظالالالـ  جقابْالالالٚ: إذا ـالالالٚن آخالالالتال ف يف إصالالالقل ٕٚصالالالئ

تًهالالالٛ فًَٔالالالدة مًْٔالالالٜ أو دالالالذهٛ مًالالالغ ؾٓالالالذا جالالالٚئز، ومالالالـ هالالالذا افٌالالالٚب اختِالالالػ 

الم يف تِالالالالؽ ادًالالالالٖفٜ افتالالالالل ذـالالالالره افًالالالالٚئؾ ـّثالالالالٚل، أصالالالالحٚب افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالال

 ربف؟ ¢وهل: هؾ رأى رشقل اهلل 

 مْٓؿ مـ ؿٚل: راه، ومْٓؿ مـ ؿٚل: مل يره.

وفُالالـ: مالالٚ افالالذي يَهالالده هالالٗٓء حٔالالْام يَقفالالقن: مالالٚ دام أن افهالالحٚبٜ اختٍِالالقا 

يف إصالالالالالالقل يف حالالالالالالد تًٌالالالالالالرهؿ ؾالالالالالال٘ذًا: دالالالالالالٚذا تُْالالالالالالرون آخالالالالالالتال ف ظِْٔالالالالالالٚ ٕحالالالالالالـ 

 أن هذا اختال ف يف إصقل.ادتٖخريـ بحجٜ 

ٕحالالالـ َٕالالالقل: فالالالٔس بحجالالالٜ إٔالالالف اخالالالتال ف يف إصالالالقل ؾَالالالط، وإٕالالالام ٕحالالالـ ُْٕالالالر 

ًٚ شالالالالقاًء ـالالالالٚن يف إصالالالالقل أو ـالالالالٚن يف  ًٚ متًٌالالالال آخالالالالتال ف ـِالالالالف مالالالالٚ دام صالالالالٚر مالالالالذهٌ

افٍالروع، وَٕالر آخالتال ف افهالٚدر ظالـ إخالالالص وظالـ حالرص يف ؾٓالؿ افالْص مالالـ 

ًٚ ومالع ذفالالؽ اختٍِالٝ  ادٍالالٚهٔؿ ؾالْحـ َٕالالر هالالذا وٓ افُتالٚب وافًالالْٜ ؾٓالاًم صالالحٔح

ُْٕالالره، ومًْالالك َٕالالره: أي: ٓ ٕتخالالذ افالالذيـ خيالالٚفٍقن رأيْالالٚ يف هالالذه ادًالالٖفٜ افتالالل 

ًٚ فْالالٚ  ٕ الالؿ خٚفٍقٕالالٚ بٚجتٓالالٚد  يًالالّق ٚ مالالـ افًَالالؾ.. ٓ ٕتخالالذهؿ أظالالداء وخهالالقم

مالالالْٓؿ، فُْْالالالٚ ُْٕالالالر افتًهالالالٛ ادالالالذهٌل بهالالالقرة ظٚمالالالٜ شالالالقاء ـالالالٚن هالالالذا افتًهالالالٛ 

ًٚ بٕٚصقل أو افٍروع.  متًَِ

 هذا أطـ جقاب شٗافؽ هذا.

 ( 00:  04: 07/   170) اهلدى والنور / 
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 االختالف بني األ١ُ٥

هبالذه ادْٚشالٌٜ حيًالـ أن أذـالر ٕن ادْٚشالٌٚت ؿالد تٍقتْالٚ، هالذا افالذي  افنالٔخ:

تًرؾقٕف حًـ افًَٚ ف اتهؾ يب أـثر مـ مرة، اخر مرة شالٖفْل إٔالف مالٚذا تَقفالقن 

روٕالالف؟ إٔالالٚ ذـالالرت فالالف أن ُِ ْْ وٕالالف أو تُ رُ َِ تُ يف اخالالتال ف إئّالالٜ؟ هالالؾ هالالذا آخالالتال ف 

آختال ف ظذ ٕقظغ اختال ف تْقع واختال ف توٚد، ؾ٘ذا ـٚن مـ افْالقع إول 

 ؾْحـ َٕره، ؿٚل: مثٚفف؟ 

ؿِْٚ فف: مثٚل أدظٜٔ آشتٍتٚح وإٔقاع افتنٓد وافهالة اإلبراهّٜٔٔ، وإذا ـالٚن 

 ٚفٍف هق خىٖ واو . توٚد ؾْحـ ًٕتَد أن احلؼ واحد وأن مٚ خيافمـ اختال ف 

الالالالُل ﴿وذـالالرت فالالالف أيالالٜ ؿالالالٚل تًالالٚػ:  ٓ  افو  الالالَد احْلاَلالؼ  إِ ًْ أخالالالذ  [23]يةةةون :﴾َؾالالالاَمَذا َب

حيٚول أن عد ثٌالرة فٔهالؾ إػ هالد ف فالف ٓ خيٍالٚه، ؾًرؾالٝ مَهالده، ؾَِالٝ فالف: 

 -إٔالالٝ مالالٚ رأيالالؽ؟ ؿالالٚل: إذا ـالالٚن اخلالالال ف مالالع ـالالؾٍّ مالالـ ادختٍِالالغ أو ادختٍِالالغ 

يٞ ؾالالْحـ َٕالالر هالالذا اخلالالال ف، ؾًرؾالالٝ إٔالالف يريالالد أن ٓ حالالد -ظالالذ حًالالٛ افقاؿالالع

 تْقع واختال ف افتوٚد. افيٍرق بغ اختال ف 

 فُؾ جمتٓد ٕهٔٛ.  مداخِٜ:

ًٕالالؿ، ؿِالالٝ: ومالالٚذا تَالالقل يف حالالديٞ هْالالٚ افنالالٚهد ـّثالالٚل دالالٚ ٕحالالـ يف  افنالالٔخ:

صالالحٔ ؟ ؿالالٚل: صالالحٔ ،  شمالالـ مالالس ذـالالره ؾِٔتقوالالٖ»صالالدده، مالالٚ تَالالقل يف حالالديٞ 
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بٖٕف صحٔ  ٕٕف يقاؾؼ مذهٌف، ؿِٝ فف: هؾ تًّؾ بف؟  ٓحيقا أن عٔٛ ؾقراً 

. هالالؾ هالالق شهالالؾ هالالق إٓ بوالالًٜ مْالالؽ»ؿالالٚل: ًٕالالؿ، ؿِالالٝ فالالف: مالالٚذا تَالالقل يف حالالديٞ 

 صحٔ ؟ بدأت احلٔدة، ؿٚل: بًوٓؿ يهححف وبًوٓؿ يوًٍف. 

ؿِٝ: دٚذا هذه احلٔالدة، ؿالٚل: مالٚ حالدت، ؿِالٝ: ٓ دالٚ شالٖفتؽ ظالـ احلالديٞ 

أخر بالدأت تنالُؽ، بًوالٓؿ صالححقهٚ،  إول ؿِٝ صحٔ ، دٚ شٖفتؽ ظـ

إٔٚ أشٖفؽ ظْؽ إٔٝ مٚ تَقل يف هذا احلديٞ، إٔٚ أظر ف اخلال ف فُـ إٔالٝ مالٚ 

 . بهحتفرأيؽ صحٔ  وإٓ ؤًػ؟ مٚ وشًف إٓ أن يًس ف 

الال ؾْٓالالٚ وؿالالع، ؿِالالٝ: هالالؾ تَالالقل بالالف؟ ؿالالٚل: ٓ، ؿِالالٝ: إذًا إٔالالٝ خُتَ  ئ اإلمالالٚم أيب ى 

ٔ  وٓ رء يف ذفالالالؽ وٓ يٗخالالالذ حٍْٔالالالٜ افالالالذي يَالالالقل: بٖٕالالالف عالالالقز افقوالالالقء صالالالح

 بٚحلديٞ إول، ظـ مًٖفٜ مـ أراد أن يتقوٖ. 

 ...  مداخِٜ:

أي ًٕالالالؿ. وبًالالالديـ اشالالالتّررت مًالالالف يف رء مالالالـ افْهالالالٔحٜ فُالالالـ مالالالـ  افنالالالٔخ:

افًٔالالٚر افثَٔالالؾ، ؿِالالٝ: فالالذفؽ إٔالالٚ ٓ أرؽالالٛ أن أفتَالالل مًالالؽ ٕٕالالف ٓ ييٓالالر ال إٔالالؽ 

إن صالالٚء اهلل. بًالالد ؿِٔالالؾ ظالالٚد  تريالالد احلالالؼ يف افقاؿالالع، وفالالذفؽ أؿالالقل: افًالالالم ظِٔالالؽ

افرجالالؾ وؿالالٚل: فَالالد ـنالالٍٝ صالالٌٜٓ ـٕٚالالٝ فالالدي ؾٖٕالالٚ أريالالد أن أشالالٖفؽ شالالٗآً اخالالر، 

 ؿِٝ: ٓ اشتًداد ظْدي ٕن افنٌٜٓ افتل ـنٍتٓٚ ٓ تزال ظْدك ؿٚئّٜ ـام هل. 

 ( 00:  54: 04/ 210) اهلدى والنور /

حالالالدثغ افنالالالٚهد إذا مالالالٚ جالالالٚءه مثالالالؾ هالالالذا ادثالالالٚل ٓ صالالالؽ إٔالالالف شالالالٔجد بًالالالض اد

ٚر ـٔالالالػ يًالالالتىٔع أن يٖخالالالذ بحالالالديٞ يَالالالقل حيوالالالًٍقن احلالالالديٞ افثالالالٚ:ي ؾٓالالالق شالالالٔ
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يتقوالالالٖ وبحالالالديٞ ٓ يتقوالالالٖ؟ إمالالالٚ أن عالالالري ظِّٔالالالٜ تهالالالٍٜٔ ويًالالالسي  مالالالـ أحالالالد 

احلالالالديثغ إذا ـالالالالٚن هْالالالالٚك جمالالالالٚل مالالالالـ افْٚحٔالالالٜ احلديثٔالالالالٜ وإٓ ٓ بالالالالد أن يْتَالالالالؾ مالالالالـ 

حيتالالالٚج بالالالال  ادجالالٚل احلالالالديثل إػ ادجالالالٚل افٍَٓالالالل ؾٔقؾالالالؼ بالالالغ احلالالالديثغ، وهالالالذا

صالؽ إػ مًرؾالالٜ افَقاظالالد افًِّٔالالٜ إصالالقفٜٔ، ؾال٘ذا ـالالٚن ضٚفالالٛ افًِالالؿ هبالالذه ادثٚبالالٜ 

اجلالالقاب أن َٕالالقل ٓ عالالٛ ظِٔالالف أن يًالالٖل أهالالؾ افالالذـر  ْٕٕالالٚ ٕحالالـ َٕالالقل يف ـثالالر 

َُٖفقا أَْهالالَؾ ﴿ن ربْالالٚ ظالالز وجالالؾ يف مثالالؾ ؿقفالالف تًالالٚػ: إمالالـ أجقبتْالالٚ ودٚضاتْالالٚ  َؾْٚشالال

ٓ تَ  ْاْلالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ الالقنَ افالالذ  ُّ َِ ؿالالد جًالالؾ ادجتّالالع اإلشالالالمل ؿًالالّغ: ؿًالالؿ  [12]النحةة::﴾ًْ

عٛ ظِٔف افًٗال، وؿًؿ عٛ ظِٔف اجلقاب.. وفٔس هْٚك حؾ وشط، مرتٌالٜ 

وشىك، إمالٚ أهالؾ ظِالؿ ؾًِالٔٓؿ أن عٌٔالقا، وإمالٚ ؽالر أهالؾ ظِالؿ ؾًِالٔٓؿ أن يًالٖفقا 

ٚروا أوفئؽ هُذا  ؾىالالب افًِالؿ إذا وصالِقا إػ ادرتٌالٜ أ الؿ ظِالامء ؾٓالٗٓء صال

ظِالالالامء وفًٔالالالقا بحٚجالالالٜ إػ أن يًالالالٖفقا أهالالالؾ افًِالالالؿ، وإٓ ؾٓالالالؿ داخِالالالقن يف ظالالالداد 

اجلّٓالالقر افالالذيـ ظِالالٔٓؿ أن يًالالٖفقا أهالالؾ افًِالالؿ، ؾّالالـ وجالالد يف ًٍٕالالف هالالذه افَالالدرة 

افًِّٜٔ فَْؾ أن مًرؾتف بٚفٌِٜ افًربٔالٜ، مًرؾتالف بًِالؿ أصالقل احلالديٞ واجلالرح 

ىرًا مالـ زمالٚن خيتالز ًٍٕالف وافتًديؾ، مًرؾتف بٖصقل افٍَالف وؿٙال ظالذ ذفالؽ صال

يف اشالتٌْٚط إحُالٚم وظروالٓٚ ظالذ مالٚ درس مالـ أؿالقال افًِالامء افالذيـ اختٍِالقا 

يف ـثالالر مالالـ ادًالالٚئؾ هالالذا فالالٔس واجالالٛ ظِٔالالف أن يًالالٖل أهالالؾ افًِالالؿ، أمالالٚ إذا ـالالٚن 

فٔس ـذفؽ ؾْحـ ًٕتَد ؿقل افذيـ ؿٚفقا بٖٕف ٓ بد مـ افرجقع إػ أهالؾ افًِالؿ  

ًٚ مالـ  ؿّٔالٜ آتٌالٚع ؾٔجالٛ أن ًٕالر ف أن هْالٚك ثالثالٜ مراتالٛ فُـ هذا ٓ حيط صالٔئ

ؾالالٔام يتًِالالؼ هبالالذا ادجتّالالع افالالذي جًِالالف ربْالالٚ ظالالز وجالالؾ مالالـ حٔالالٞ ادًرؾالالٜ بالالٚفًِؿ 

ًٚ ؾْٓالالالالٚك مرتٌالالالالٜ وشالالالالىك، ؾالالالالٖـثر افْالالالالٚس هالالالالؿ  واجلٓالالالالؾ بالالالالف ؿًالالالالّغ ـالالالالام ذـرٕالالالالٚ إٍالالالال
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مَِالدون.. حالرام حالرام، حالالل حالالل، هالذا هالق افتَِٔالد  وهالذا افالذي ٕحالـ ٕحالالّذر 

ع اإلشالالالمل أن يَالالع يف مثِالالف ٕٕالالف عالالٛ ظِٔالالف أن يْىِالالؼ يف ظٌٚدتالالف مْالالف ادجتّالال

ٌِِٔع أَْدُظالالق﴿فربالالف فُٔالالقن ظالالذ بهالالرة مالالـ ديْالالف ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  إَِػ اهلل ِ  اُؿالالْؾ َهالالِذهِ َشالال

ـِ  ٚ َوَم َٕ ـَ  َظَذ َبِهَرةٍ َأ ٚ ِم َٕ ٚ َأ ًَِْل َوُشٌَْحَٚن اهلل ِ َوَم ٌَ ـِغَ  ات  َِالدون ؾٚد [161]يوسةف:﴾ادُْْؼِ

فًٔالالقا ظالالذ بهالالرة حالالتاًم، فُالالـ ادتًٌالالقن افالالذيـ مالالـ ديالالد ؿ أن يًرؾالالقا أن ؿالالقل 

، ٓ ¢هالذا افًالٚمل أو ذاك هالق ٕالٚبع مالالـ دفٔالؾ مالـ ـتالٚب اهلل أو حالديٞ رشالالقل اهلل 

عالالقز ٕحالالد أن خيٚفٍالالف، أو هالالق افالالرأي وآجتٓالالٚد، و افالالرأي وآجتٓالالٚد مًالالرض 

ادًالِّغ إـالز وهالؿ افالذيـ فِخىٖ وفِهقاب، هذا إٕام يًٍِف ؿِٜ مالـ مجٓالقر 

 ٓ ًٚ ًٕالالّٔٓؿ بالالٚدتًٌغ، ؾِالالٔس مالالـ افيالالوري أن ُيهالالٌ  هالالٗٓء ظِالالامء فُالالـ أيوالال

أؿالالالقل فالالالٔس مالالالـ افيالالالوري بالالالؾ فالالالٔس مالالالـ اجلالالالٚئز أن يوالالالِقا يف ٕنالالالٚط ادَِالالالديـ 

ؾْٓٚك مرتٌالٜ وشالىك ٓ هالؿ ظِالامء وٓ هالؿ مَِالدون وإٕالام هالؿ متٌكالون متًٌالقن 

هق رأيل وحًٌْٚ أن هذه اجلًِٜ، وظًك فًِِامء ظذ بهرة مـ ديْٓؿ، هذا 

 أن ٕراـؿ مرة أخرى يف ظقدتُؿ فًِّرة، وظّرة متٌَِٜ إن صٚء اهلل.

 (  00:  00: 36/ 211) اهلدى والنور /
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 االختالف يف طسٜك١ ايٛصٍٛ إىل ايطعاد٠

يًًك افْٚس يف افقصالقل إػ افًالًٚدة ؾتًالددت مالذاهٌٓؿ يف هالذا،  مداخِٜ:

غ فِْالالالٚس مًالالالٚمل يف ضالالالريَٓؿ فِقصالالالقل إػ افًالالالًٚدة مالالالٚذا فالالالق أراد صالالالٔخْٚ أن يٌالالال

 يًٍؾ؟

مٚ أطـ يف هذا اختال ف إٓ بغ افٍالشٍٜ، أمٚ بالغ اإلشالالمٔغ افالذيـ  افنٔخ:

يٗمْالقن بالٚهلل ورشالقفف ويٗمْالقن بٖٕالف فالٔس هْالٚك ضريالؼ فِقصالقل إػ افًالالًٚدة يف 

 هالالالالق افالالالالدٕٔٚ وأخالالالالرة إٓ افتًّالالالالؽ بٚإلشالالالالالم ؾِالالالالٔس هْالالالالٚك أجقبالالالالٜ متًالالالالددة إٕالالالالام

افتًّالالؽ بٚإلشالالالم، وافًُالالس بالالٚفًُس مالالـ أراد افنالالَٚوة أظالالرض ظالالـ اإلشالالالم، 

ـْ ﴿ وذفالالالؽ واوالالال  جالالالدًا يف ايالالالٚت ـثالالالرة ـَقفالالالف تًالالالٚػ يف أيالالالٜ ادًروؾالالالٜ: َوَمالالال

ك  اَّل ِٜ َأْظ َٔٚماَل
َِ ْقَم اْف ُه ياَل ْحُؼاُل َٕ ٚ َو ًُ ًٜ َوْ َٔن ًِ ِري َؾِ٘ن  َفُف َم ـْ ـْ ِذ َٚل َرب  * َأْظَرَض َظ ؿاَل

تَ  ًرا مِلَ َحَؼْ ُٝ َبهاِل ْال ـُ ْد  ك َوؿاَل َّ َذفَِؽ * ِْل َأْظ اَـل ٚ َو َٓ ٔتَ
اًِل َذفَِؽ َأَتتاْلَؽ اَيُٚتْاَلٚ َؾَْ اَـل َٚل  ؿاَل

ك  ًَ  . [135-131]ط::﴾اْفَْٔقَم ُتْ

وفُالالالـ افالالالذي عالالالٛ أن ٕتٌْالالالف فالالالف هالالالل حََٔالالالٜ ظئّالالالٜ جالالالدًا ومٗدالالالٜ مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ 

ًٚ بًوالالٓؿ، أٓ  أخالالرى فٍَالالدان ـثالالر مالالـ ادًالالِّغ قالالٚ ظِالالاًم ـثالالرون مالالْٓؿ وتىٌَٔالال

وؾٓالالؿ افًالالِػ افهالالٚف  قالالام  ¢وهالالل: أن اإلشالالالم بُتالالٚب اهلل وشالالْٜ رشالالقل اهلل 

ًٚ مل  هالالالق افًالالالالج فُالالالؾ إدواء وإمالالالراض افًٍْالالالٜٔ افتالالالل إذا أصالالالٚبٝ أمالالالٜ أو صالالالًٌ

 تىًؿ هذه إمٜ أو هذا افنًٛ ضًؿ افًًٚدة.
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اإلشالالالم ادًالالتَك مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ ومالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  هالالق افًالالالج، 

افذي أريد أن أدٕدن حقفف أن: هذا افًالج دخِف ـثر مـ ادقاد  وفُـ افقء

 ًٚ افٌريٌالالالٜ افتالالالل إن مل َٕالالالؾ: إٕالالالف أؾًالالالدتف بٚفُِٔالالالٜ ؾالالالال أؿالالالؾ إٕالالالف مًْالالالٝ ـقٕالالالف ظالجالالال

حٚشاًم، ذفؽ امٚ دخؾ يف هذا اإلشالالم مالٚ فالٔس مْالف شالقاٌء مالٚ ـالٚن هالذا افالدخٔؾ 

ؽ ؾَالالالد يَِْالالالٛ هالالالذا يف افًَٔالالالدة أو يف افًٌالالالٚدة أو يف افًالالالِقك وإخالالالالق، وفالالالذف

اإلشالم بًٌٛ مٚ أصٚبف مـ هالذه إمالقر افدخِٔالٜ ظِٔالف إٔالف ٓ ييٓالر أثالره يف ذاك 

ادجتّالالع افالالذي يالالديـ بالالف، ؾالالال يُالالقن افًٔالالٛ هالالق مالالـ اإلشالالالم وإٕالالام افًٔالالٛ امالالٚ 

دخؾ يف هذا اإلشالم، وفذفؽ ؾْحـ ِٕ  وٕدٕدن دائاًم وأبالدًا إْٔالٚ إذا ـْالٚ ٌٕتٌالل 

إٓ اإلشالالالالالم وفُالالالالـ فالالالالٔس اإلشالالالالالم  –ـالالالالام ؿِْالالالالٚ  –هالالالالذه افًالالالالًٚدة وٓ ضريالالالالؼ قالالالالٚ 

بٍّٓقمالالالف إذا صالالال  افتًٌالالالر ادىالالالٚضل، إٕالالالام بٍّٓالالالقم خالالالٚص ؿالالالٚئؿ ظالالالذ افُتالالالٚب 

 وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚف ، حْٔئذ ؾٓق مٌْع افًًٚدة وٓ رء شقاه.

وظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل: ؾٖٕالالالٚ أرى أن مثالالالؾ هالالالذا افًالالالٗال ؿالالالد حيًالالالـ ضرؿالالالف يف بًالالالض 

بؾ وؿد ٓ عتؿ بدراشٜ اإلشالم، وإٕالام عالتؿ بدراشالٜ اجلٚمًٚت افتل ٓ ختتص 

ًٚ أو مالٚ صالٚبف ذفالؽ،  ًٚ أو ـالٚن ؾًِالٍٜ أو ـالٚن ظِامٕٔال افثَٚؾٜ افًٚمٜ شقاء ـٚن إشالالم

وإٓ مٍٓقمف بغ ادًِّغ أٓ شالًٚدة إٓ افتًّالؽ بٚإلشالالم، فُالـ إٔالٚ أردت أن 

 أؤػ إفٔف افتًّؽ بٚإلشالم بٍّٓقمف افهحٔ .

 (00: 33: 51/   311 ) اهلدى والنور /

يٚ صٔخ، إٔٚ ـْٝ أخذت مُْؿ رشٚفٜ صقرعٚ اشّٓٚ رشٚفٜ افنالٔخ  مداخِٜ:

ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس افًًدي اشّٓٚ: افقشالٚئؾ ادٍٔالدة فِحٔالٚة افًالًٔدة، ظالذ 

 ؿِٜ أوراؿٓٚ مـ أظيؿ مٚ ـتٛ صٔخْٚ.
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 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

ًٚ،  مداخِٜ: ًٚ متوالٚيَ ًٚ مّٓقمال ًٚ مٌّقمال يًْالل ٓ تًالًف افالدٕٔٚ يَرأهالٚ فق أن إًٕٕٚ

 شٌحٚن اهلل! يًْل إن جٚز افتًٌر ـٖ ٚ شحر.

 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

 إي واهلل، افقشٚئؾ ادٍٔدة فِحٔٚة افًًٔدة رائًٜ جدًا يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ظِٔؽ هبٚ. افنٔخ:

يًْالل ظئّالٜ شالٌحٚن اهلل! فِنالٔخ ظٌالد افالرمحـ بالـ ٕالٚس افًالًدي.  مداخِٜ:

 أشتٚذي.

 ؿ.ًٕ افنٔخ:

 ( 00:  39: 33/   311) اهلدى والنور / 
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 اختالف ايفتا٣ٚ

: يًالٖل شالٚئؾ ؾَٔالقل: ٕنالٚهد يف هالذه إيالٚم وهلل احلّالد  والٜ ظِّٔالٜ ادَِل

ضٌٜٔ، وبخٚصٜ بغ افنٌٚب ادًِؿ افهٚظد، وهذه افْٓوٜ تقاجٓٓالٚ إصالُٚٓت 

ض ظالالالدة، مالالالـ أمهٓالالالٚ اخالالالتال ف أهالالالؾ افًِالالالؿ يف افٍتٔالالالٚ  امالالالٚ يالالالٗدي إػ حتالالالر افالالالًٌ

بالالالالٚرك اهلل -واوالالالالىراهبؿ  ؾالالالالام هالالالالق مقؿالالالالػ افنالالالالٌٚب ادًالالالالِؿ مالالالالـ ذفالالالالؽ  أؾٔالالالالدوٕٚ 

 ؟-ؾُٔؿ

هالالالذا افًالالالٗال بالالالال صالالالؽ مالالالـ وحالالالل افًالالالٚظٜ، وؿالالالد شالالالًّْٚه يف رحِتْالالالٚ  افنالالالٔخ:

افًٚبَٜ مرارًا وتُالرارًا، واإلصالُٚل هالذا يف افقاؿالع إٕالام يالرد ظالذ افنالٌٚب افالذيـ 

ٚء ظالالـ بًالالض افًالالِػ مل يالالتُّـ ؾالالٔٓؿ ادالالْٟٓ افًِّالالل افهالالحٔ ، أظْالالل بالالف مالالٚ جالال

ـالالٚبـ ظٌالالٚس ومالالـ تًٌالالف مالالـ إئّالالٜ ـّجٚهالالد ومٚفالالؽ وؽرمهالالٚ: مالالٚ مالالـ أحالالد إٓ 

، هالالالالذه -¢-يٗخالالالالذ مالالالالـ ؿقفالالالالف ويالالالالرد إٓ صالالالالٚحٛ هالالالالذا افَالالالالز، وأصالالالالٚر إػ افٌْالالالالل 

حََٜٔ عٛ أن يًتحيهٚ صٌٚبْٚ ادًِؿ افىٚفالٛ فًِِالؿ افهالحٔ ، وفالٔس هالق 

ًا وتُالالرارًا ظالالذ مالالْٟٓ افًالالِػ إٓ ؿالالٚل اهلل وؿالالٚل رشالالقل اهلل، وظالالذ مالالٚ أـالالدٕٚ مالالرار

تٌٚرك -افهٚف ، ويٌٌْل ظِٔف أن يًتحي حََٜٔ أخرى، حََٜٔ ؿرإٜٔ، ؿٚل اهلل 

َغ ﴿: -وتًٚػ اٍِل قَن خُمْتَِِ َدًة َوٓ َيَزافاُل ًٜ َواحاِل َؾ افْ َٚس ُأم  ًَ َؽ جَلَ ٓ  * َوَفْق َصَٚء َرب  إِ

ؿْ  آُل ََ َِ َؽ َوفَِذفَِؽ َخ ـْ َرِحَؿ َرب  ؾالٚٓختال ف ٓ مْجالٚة مْالف وٓ ، [111-111]هو:: ﴾َم

يف خَِالالف، وفالالـ  الالد فًالالْٜ اهلل تٌالالديالً فُالالـ  -ظالالز وجالالؾ-، هالالذه شالالْٜ اهلل خالالالص
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اخلالالال ف مْالالف مالالٚ هالالق يًالالذر ظِٔالالف افْالالٚس ومْالالف مالالٚ ٓ يًالالذرون ظِٔالالف، يًالالذرون ظالالذ 

َٚء َرب الَؽ ﴿اخلال ف افذي ٓ بد مْف، وهق مالٚ أصالٚرت أيالٜ افًالٚبَٜ افالذـر:  ْق صاَل َوفاَل

َؾ  ًَ ًٜ َواِحَدةً  جَلَ ، ؾربْٚ مٚ صٚء أن عًالؾ افْالٚس ظالذ مالْٟٓ [111هو::] ﴾افْ َٚس ُأم 

واحد، وظذ ؾٓؿ واحد، وفق ـٚن ـذفؽ فُٚن أحؼ افْٚس بذفؽ هالؿ أصالحٚب 

افذيـ هؿ خر افْٚس ـالام جالٚء ذفالؽ ساحالٜ يف احلالديٞ ادتالقاتر  -¢-افٌْل 

رـٓٚ مالالـ يٍّٓٓالالٚ بحُّالالٜ افٌٚفٌالالٜ ؿالالد يالالد -ظالالز وجالالؾ-ادًالالرو ف، وفُالالـ صالالٚء اهلل 

وؿالد ٓ يالالدرـٓٚ أـثالر افْالالٚس، وٓ ييالالٕٚ ذفالؽ، ؾالالٚخلال ف أمالالر ضًٌٔالل ـالالام ذـرٕالالٚ، 

أمٚ آخالتال ف وافتخٚصالؿ مالـ أجالؾ شالقء افتٍالٚهؿ يف ادًالٖفٜ افقاحالدة، هالذا هالق 

ادحيالالالالقر، وهالالالالذا هالالالالق ادّْالالالالقع، وهالالالالذا هالالالالق افالالالالذي ٕجالالالالٚ مْالالالالف افًالالالالِػ ووؿالالالالع ؾٔالالالالف 

يٌٌْالالالالالل قالالالالالؿ أن يًالالالالالتٌربقا  اخلِالالالالالػ، إذا اشتحيالالالالال افنالالالالالٌٚب هالالالالالذه احلََٔالالالالالٜ، ؾالالالالالال

اخالالتال ف بًالالض افًِالالامء، وبخٚصالالٜ إذا ـالالٕٚقا امالالـ ينالالِّٓؿ ادالالْٟٓ افقاحالالد وهالالق 

ادْٟٓ احلؼ: افُتٚب وافًْٜ وظذ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف ، ٓ يًتُْروا 

دوا اخلالالالص ايف خَِالالف، وإذا أر -ظالالز وجالالؾ-ذفالالؽ وٓ يًالالتٌربقه  ٕٕالالف شالالْٜ اهلل 

ؾ افًِالالالالؿ، وهالالالالق ادْهالالالالقص ظِٔالالالالف يف افَالالالالران مْالالالالف ؾًِالالالالٔٓؿ أن يًالالالالُِقا شالالالالٌٔؾ أهالالالال

ِٚدِؿغَ ﴿افُالالالريؿ:  ْالالالُتْؿ َصالالال ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ ٚ ُٚتقا ُبْرَهالالال ْؾ َهالالال ، ؾالالال٘ذا ورد إػ [111]البقةةةرة: ﴾ُؿالالال

ضٚفٛ افًِؿ ؿقٓن متٌٚيْٚن أو أـثر ظـ ظٚدغ ؾٚوِغ، وافيـ أ ام متًٚويٚن 

ٓ عالقز فالف يف افًِؿ وافٍوؾ، ؾٔحٚر وؿد حيؼ فف أن حيتالٚر بالٚدئ افالرأي، فُالـ 

أن يًالالالتّر يف ذفالالالؽ  ٕن ظِٔالالالف أن يًالالالٖل افالالالدفٔؾ أن يىِالالالٛ افالالالدفٔؾ مالالالـ ـالالالٍؾ مالالالـ 

افًٚدغ، شقاء ـٚن افُالالم مًٓالام مٌالٚذة أو بقاشالىٜ ادراشالِٜ، أو ادٓٚتٍالٜ أو 

ٕحق ذفؽ مـ افقشٚئؾ افتالل تتٔنال افٔالقم، ؾًٌالد أن يًالّع دفٔالؾ ـالؾ مالْٓؿ، ؾِالٔس 
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أو أن يالالٗثر ظّالالروًا ظالالذ زيالالد، بالالؾ هالالق هالالق بالالٚدُِػ بالالٖن يالالٗثر زيالالدًا ظالالذ ظّالالرو، 

يتٌع مـ ـٚن مًف افدفٔؾ افذي اضّٖٕٝ فف افٍْس، وإؼح فف افهدر، وفًؾ هذا 

اشالالتٍٝ ؿٌِالالؽ »: -ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم-وبالالف يْتٓالالل اجلالالقاب مالالـ مًالالٚ:ي ؿقفالالف 

جالالالٚءك ؿالالالقٓن مالالالـ ظالالالٚدغ جِِٔالالالغ ؾٚشالالالتٍٝ ؿٌِالالالؽ بًالالالد أن  شوإن أؾتالالالٚك ادٍتالالالقن

هيالالام مالالٚل ؿٌِالالؽ ؾٓالالق افالالذي إذا أخالالذت بالالف ـْالالٝ مًالالذورًا تًتقوالال  فِالالدفٔؾ ؾالال٘ػ أ

، أمٚ أن تتًهٛ ٕحدمهٚ ظذ أخر، ؾٓذا هالق شالٌٔؾ -تٌٚرك وتًٚػ-ظْد اهلل 

وأخرجْٚ ظـ شٌِٔٓؿ إػ شالٌٔؾ افكالاط  -ظز وجؾ-ادَِديـ افذيـ ٕجٕٚٚ اهلل 

 ادًتَٔؿ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 ( 00:  34:  31/ 375) اهلدى والنور/
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ُٜ  ني أحدنِ ايعصس...ًَّصحٍٛ حدٜث ال 

افُالالم ؾٔالف   شِغ أحالدـؿ افًكال إٓ يف بْالل ؿريوالٜٓ يَه »حديٞ:  مداخِٜ:

 ـثر، يًْل: يًتدل بف بًض ادٌتدظٜ دٚ يريدون، ؾْريد افٍٓؿ افهحٔ ..؟

ًٚ مالالالالالـ منالالالالالٚـؾ افًالالالالالٚظٜ ومالالالالالـ بًالالالالالض  افنالالالالالٔخ: هْالالالالالٚ شالالالالالٗال يَالالالالالقل وهالالالالالق أيوالالالالال

امالالـ يريالالدون تًالالِٔؽ افقاؿالالع افًالالٔئ افالالذي  اجلامظالالٚت.. هالالذه اجلامظالالٜ أو تِالالؽ

ًٚ وإٕالالالالام  ظِٔالالالالف ادًالالالالِّقن مالالالالع إشالالالالػ افنالالالالديد وٓ يريالالالالدون يف إرض إصالالالالالح

يريالالالدون أن يالالالدظق افَالالالديؿ ظالالالذ ؿدمالالالف، وٓ يريالالالدون أن حئالالالقا افًالالالْٜ افتالالالل أمٚعالالالٚ 

افْالالٚس بًالالٌٛ جِٓٓالالؿ أو بًالالٌٛ إمهالالٚقؿ وٓ يريالالدون أن يالالدخِقا حتالالٝ ظّالالقم 

ًٚ: احلديٞ افًٚبؼ بًد ؾّٓف  مالـ شالـ يف اإلشالالم شالْٜ حًالْٜ ؾِالف »ؾٓالاًم صالحٔح

 احلديٞ. شأجرهٚ وأجر مـ ظّؾ هبٚ إػ يقم افَٔٚمٜ

أؿقل: يتنٌٞ ـثر مـ افْٚس وؾٔٓؿ بًض افدظٚة ظذ إبَٚء اخلالؾالٚت افتالل 

تقارثْٚهٚ افٔقم ضِٜٔ هذه افَرون افىقيِٜ، وهالذه اخلالؾالٚت فٔتٓالٚ وؿٍالٝ ظْالد مالٚ 

مالالالٚ أؿالالالقل: فٔالالالٝ هالالالذه اخلالؾالالالٚت وؿًالالالٝ ظْالالالد مالالالٚ  يًالالالّق ٚ خىالالالٖ.. أؿالالالقل وأظْالالالل

ًٚ أصقًٓ. ًٚ وفُْٓٚ مع إشػ  ٚوزعٚ إػ مٚ يًّق ٚ أيو  يًّق ٚ ؾروظ

ًٚ ويًالالّق ٚ أصالالقًٓ أن هالالذه بدظالالٜ ظكالاليٜ  وأظْالالل إٔالالٚ بَالالقال: يًالالّق ٚ ؾروظالال

دخِٝ يف ادًِّغ وجًِٝ افؼيًٜ ظْدهؿ ؿًّغ: ؿًؿ عٛ آهتامم بف، 
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 امم بف، مـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد أحًـ ومـ ٓ ؾال حرج.وؿًؿ ٓ عٛ آهت

افتًَالٔؿ ادالذـقر: أن هالٗٓء افالذيـ ذهٌالقا  -إن صال  هالذا افتًٌالر-ومـ صٗم 

إفٔالالالف شالالالق ف ٓ يًٍِالالالقن ٓ بالالالام شالالالّقه بٕٚصالالالقل وٓ بالالالٚفٍروع وإٕالالالام يًالالالقد ديالالالْٓؿ 

 ٕن تًَٔؿ اإلشالم إػ أصقل وؾروع:هقًى  ذفؽ 

وافًالالْٜ، وهالالذا ـالالام تالالرون مالالع إشالالػ أوًٓ: حيتالالٚج إػ ظِالالؿ واشالالع بٚفُتالالٚب 

افنديد أهِف يف هالذا افًكال ؿِٔالؾ وؿِٔالؾ جالدًا، ٕن أـثالر مالـ ييالـ أ الؿ مالـ أهالؾ 

افًِالالؿ، إٕالالام هالالؿ أهالالؾ ظِالالؿ بٚدالالذهٛ أو بٚدالالذاهٛ، أمالالٚ افَالالران وافًالالْٜ، وافًالالْٜ 

افهالالحٔحٜ بخٚصالالٜ ؾَِٔالالؾ جالالدًا مالالـ ظِالالامء افًكالال احلالالٚض امالالـ يتهالالٍقن هبالالذا 

 افًِؿ افهحٔ .

ًٚ حيتالٚج إػ أؿقل: فت ًَٔؿ أو فتحَٔؼ اإلشالم وجًِف ؿًّغ أصقًٓ وؾروظال

 هذا افًِؿ افقاشع بٚفُتٚب وافًْٜ.

ًٚ: هالالالالؾ يُّالالالالـ فًِّالالالالِّغ فالالالالق اجتًّالالالالقا ظالالالالذ صالالالالًٔد واحالالالالد ويف مُالالالالٚن  وثٕٚٔالالال

واحالد، ـالؾ أهالالؾ افًِالؿ، وأهالالؾ افًِالؿ بحالالؼ، فالق اجتًّالالقا ظالذ صالالًٔد واحالد، هالالؾ 

ًٚ يتٍَالالالالقن  يُّالالالالْٓؿ أن عًِالالالالقا اإلشالالالالالم ؿًالالالالّغ: أصالالالالقًٓ  يتٍَالالالالقن ظِٔٓالالالالٚ وؾروظالالالال

ظِٔٓٚ، أم شٌَٔك هْٚك بًض ادًٚئؾ امُـ بًوٓؿ يدخِٓٚ يف افًَالؿ إول، 

 وبًوٓؿ يدخِٓٚ يف افًَؿ أخر.

ؾحْٔئذ مٚ حٚل ظٚمٜ ادًِّغ إذا ـٚن أهؾ افًِؿ خيتٍِقن، وهق ـام ترون  

َغ ﴿حتالالالالك أن صالالالالدق اهلل افًيالالالالٔؿ:  الالالال ٍِ الالالالَؽ إِ * َوٓ َيَزاُفالالالالقَن خُمْتَِِ َؿ َرب 
ـْ َرِحالالالال ٓ  َمالالالال

ؿْ  ُٓ ََ َِ  .[111-111]هو::﴾َوفَِذفَِؽ َخ
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ؾالال٘ذًا: اخلالالال ف مالالـ ضًٌٔالالٜ افٌؼالال، ؾِالالق اجتًّالالقا يف صالالًٔد واحالالد، وأرادوا أن 

ئٌْقا فِْٚس مٚ عقز أن يُقن مالـ افًَالؿ إول، ومالٚ عالقز مالـ افًَالؿ أخالر، 

تَالالالٚدي دالالالٚ  ُْالالالقا مالالالـ آتٍالالالٚق ظالالالذ ذفالالالؽ، بالالالؾ شالالالٔيِقن خمتٍِالالالغ، فالالالذفؽ اظ

اجلٚزم إٔف ٓ عقز افتٍريالؼ بالغ ذع وذع، ؾَٔالٚل هالذا أصالؾ ٓ عالقز افتٓالٚون 

 بف، وهذا ؾرع عقز افتٓٚون بف.

ًٕؿ إذا ـٚن ادَهقد بٚفٍرع وإصؾ هق مٚ يَٚبؾ افٍرض ويَٚبؾ افًْٜ هذا 

بال صؽ امُـ، فُالـ فالٔس هالذا هالق ادَهالقد، ادَهالقد هالق مالٚ يتًِالؼ بٚفًَٔالدة 

ٌالالالٚدة، ومالالالٚ ـالالالٚن متًِالالالؼ بٚفًَٔالالالدة وهالالالق إصالالالؾ وهالالالق افالالالذي عالالالٛ ومالالالٚ يتًِالالالؼ بٚفً

آظالالالالالتامد وافتًّالالالالالؽ بالالالالالف وظالالالالالدم اإلخالالالالالالل بقالالالالالء مْالالالالالف، ومالالالالالٚ يتًِالالالالالؼ بٚفًٌالالالالالٚدات 

ًٚ، وهذا  ًٚ فَل اهلل شٚد ؾٚخلىٛ شٓؾ وبخٚصٜ أ ؿ جٚؤوا بًّقل مـ ؿِد ظٚد

فنٓرة هذه اجلِّٜ يتقهؿ ـثر مـ افْٚس أ ٚ حديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افًالم، 

وٓ أصالالالؾ فالالالف حتالالالك يف إحٚديالالالٞ ادقوالالالقظٜ، ٓ أصالالالؾ قالالالذه اجلِّالالالٜ: مالالالـ ؿِالالالد 

ًٚ، حتالالك يف إحٚديالالٞ ادقوالالقظٜ، وًٕالالتىٔع أن َٕالالقل هالالذا  ًٚ فَالالل اهلل شالالٚد ظٚدالال

حديٞ مقوقع ضٚزج، يًْل حديٞ يف افًك احلٚض، وهذا مـ منٚـؾ هالذا 

، ؾّالـ افًك إٔف تروج هْٚك ظٌالٚرات مل ٕجالدهٚ حتالك يف إحٚديالٞ ادقوالقظٜ

 أيـ جٚءت؟

ع افذي جٚءت إحٚديٞ ادقوقظٜ افَديّٜ افتل ووًٝ قالٚ ٌمـ ذاك ادْ

ـتٛ ادقوقظٚت، وافنٚهد يًتدل أوفئؽ افذيـ أذٕٚ إفالٔٓؿ ظالذ مًْالك هالذه 

ًٚ، بحالديٞ صالحٔ  واشالتدٓقؿ هالذا ينالالٌف  ًٚ فَالل اهلل شالالٚد اجلِّالٜ: مالـ ؿِالد ظٚدال

ًٚ مالالـ حٔالالٞ إٓحالالرا ف ظالالـ مًْالالٚه افهالالحٔ  ـ ادٌتدظالالٜ بَالالققؿ أن  لٚشالالتدٓ ٚمالال
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مالٚ هالق هالذا  شمـ شـ يف اإلشالم شْٜ حًْٜ»يف اإلشالم بدظٜ حًْٜ، بحديٞ: 

احلديٞ افهحٔ  افالذي رـالـ إفٔالف أوفئالؽ افالذيـ يَالررون اخلالال ف، وٓ يريالدون 

وُه إَِػ ﴿أبدًا محؾ ادًِّغ إػ ؿقل رب افًٚدغ:   َؾُرد 
ٍ
ء َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف َرْ

ـُ  اهلل ِ الالالالالالال ًَ ْرٌ َوَأْح ِمْاُلالالالالالالقَن باِلالالالالالالٚهلل ِ َواْفَٔالالالالالالالْقِم أخالالالالالالالِر َذفاِلالالالالالالَؽ َخالالالالالالال ْٗ ْالالالالالالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالالالالالال َوافر 

ِْٖوياًل   .[61]النساء:﴾َت

  ﴿تٖمِقا مًل هذه أيٜ: 
ٍ
ء مٚ ؿٚل ظَٔدة وؽر ظَٔدة،  ﴾َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف َرْ

ًٚ، وإٕالالالام يف أي رء مالالالـ أحُالالالٚم افؼالالاليًٜ، إ ن تْالالالٚزظتؿ يف مالالالٚ ؿالالالٚل أصالالالالً وؾرظالالال

ِمْاُلقَن باِلٚهلل ِ َواْفٔاَلْقِم أخالِر ﴿رء  ْٗ ْالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  شاُل وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  .. أيالٜ، ﴾َؾُرد 

هالالٗٓء افالالذيـ ٓ يريالالدون، وٓ يْىَِالالقن مًْالالٚ إلصالالالح مالالٚ أؾًالالد افْالالٚس مالالـ ؿٌِْالالٚ، 

ضٚئٍالالالٜ مالالالـ  ¢يَقفالالالقن: حجتْالالالٚ يف ذفالالالؽ حالالالديٞ بْالالالل ؿرييالالالٜ دالالالٚ أرشالالالؾ افٌْالالالل 

 ،شٓ يهِغ أحدـؿ افًك إٓ يف بْالل ؿرييالٜ»حٚبف إػ بْل ؿرييٜ ؿٚل قؿ: أص

درـٓؿ وؿٝ افًك ؾتٍرؿقا إػ ؿًّغ إػ ؿقفغ أوإىَِقا وهؿ منظقن، ثؿ 

مالالْٓؿ مالالـ ؿالالٚل ٓ بالالد أن ٕهالالع افًكالال ؿٌالالؾ خالالروج وؿتٓالالٚ ومالالْٓؿ مالالـ ؿالالٚل ٓ ٌْٕٔالالٚ 

تٍِقا ٕالالٚس مالالْٓؿ ؾًالالالً ؾالالٚخ ،شٓ يهالالِغ أحالالدـؿ افًكالال إٓ يف بْالالل ؿرييالالٜ»ؿالالٚل: 

صالِقا افًكالال يف افقؿالٝ ادًتالالٚد ؿٌالالؾ ؽالروب افنالالّس وٕالالٚس أخالروا افهالالالة دالالٚ 

وذـالالالروا فالالالف اخلالالالال ف افالالالذي وؿالالالع بٔالالالْٓؿ، اخلىالالالٖ أن مالالالـ  ¢رجًالالالقا إػ افٌْالالالل 

ًٖ ظّالالدًا أو شالالٓقًا رهبالالؿ اظِالالؿ هبالالؿ فُالالـ  أوفئالالؽ افْالالٚس أ الالؿ يالالروون احلالالديٞ خىالال

مالـ افٍالريَغ ظالذ ظِّٓالؿ وهالذا خىالٚء  اؿر ـالً  ¢افقاؿع أ ؿ يَقفقن أن افٌْل 

ًٜ أمالٚ افروايالٜ ٓن احلالديٞ يف افهالحٔحغ ـالام ذـرٕالٚ مالـ روايالٜ ظٌالد  ًٜ ودراي رواي

 اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْٓام.
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دالالالٚ شالالالّع اخالالالتالؾٓؿ ؿالالالٚل ابالالالـ ظّالالالر ؾِالالالؿ يًْالالالػ ضٚئٍالالالٜ  ¢ؾٓالالالق ؿالالالٚل أن افٌْالالالل 

ًٚ وإٕام  مل يًْػ وهذا هق مَتٙ مْٓؿ مل يًْػ ضٚئٍٜ مْٓؿ، فٔس أؿرهؿ مجًٔ

ًٚ إن صالٚء اهلل مالـ ؿقفالف ظِٔالف افهالالة  افؼيًٜ بَقاظدهٚ افًٚمالٜ ـالام تًِّالقن مجًٔال

إذا حُالالؿ احلالالٚـؿ ؾٚجتٓالالد ؾٖصالالٚب ؾِالالف أجالالران، وإن أخىالالٖ ؾِالالف أجالالالر »وافًالالالم: 

ًٚ هذه مجِٜ  ،شواحد إذا افذي يُقن مٖجقرا ٓيًْػ ومـ هْٚ يٌٌْل أن ٕٖخذ أدب

ؾًّالذرة مالـ هالذا احلالديٞ يٌٌْالل أن ٕٖخالذ إْٔالٚ إذا رأيْالٚ  مًسوٜ ؿد تىقل ـثالرًا،

ًٚ مـ أئّٜ ادًِّغ ؿد خٚفػ شْٜ مـ افًْـ افهحٔحٜ، ٓ يٌٌْالل أن ٕحالط  إمٚم

ظِٔف وأن ٕىًـ ؾٔف، وإٕام أن ِٕتّس فف ظذرًا  ذفؽ إٔف ـٚن جمتٓدًا ؾ٘ن أصالٚب 

شالالم ؾِف أجالران وان أخىالٖ ؾِالف أجالر واحالد، ومالـ إظالذار افتالل ذحٓالٚ صالٔخ اإل

ذح مالالـ هالالذه  شظالالـ إئّالالٜ إظالالالم ادالالالمرؾالالع »ابالالـ تّٔٔالالف رمحالالف اهلل يف ـتٚبالالف 

إشٌٚب أن افًْٜ مل تُـ ؿد  ًّٝ يقمئذ، ؾَد ـٕٚٝ افًْٜ متٍرؿٜ يف افٌالد 

اإلشالمٜٔ افتل تٍرق إفٔٓٚ إوفالقن مالـ أصالحٚب افرشالقل ظِٔالف افًالالم، ؾٌالذفؽ 

يف مالالالالٚ بًالالالالد أن عًّالالالالقا هالالالالذه  هالالالالؿؤتٍرؿالالالالٝ افًالالالالْٜ ومل يالالالالتُّـ ادًالالالالِّقن ظِام

افًْٜ، إٓ يف افَرن افثٚ:ي أخرًا وافَرن افثٚفٞ وهُالذا.. وفالذفؽ ـالٚن مالـ مٔالزة 

مـ تٖخر مـ ظِامء ادًِّغ يتّٔز  ٕٕالف مجالع مالـ افًالْٜ أـثالر مالـ اإلمالٚم افالذي 

ًٚ هق اخرهؿ ظكًا ؾٖـثر إئّالٜ  ؿٌِف، وفذفؽ ٕجد افقاؿع ينٓد أن أـثرهؿ مجً

ًٜ و ًٚ فِحديٞ إٓمٚم امحد ثؿ صٔخف افنٚؾًل، ثالؿ صالٔخف اإلمالٚم إربًٜ شْ مجً

مٚفالالؽ، أخالالرًا يالالٖيت اإلمالالٚم إول مالالـ حٔالالٞ افًكالال وهالالق أبالالق حٍْٔالالٜ، وهالالق أؿِٓالالؿ 

ًٚ  بًٌٛ إٔف مل خيرج مـ افُقؾٜ افتل ٕنٖ ؾٔٓٚ وترظرع ؾ ٔٓالٚ إٓ ٕالٚدرًا جالدًا حديث

افنالالالٚؾًل يف  أو ظّالالالرة، ؾِالالالؿ يىالالالػ افالالالٌالد عّالالالع افًالالالْٜ ـالالالام ؾًالالالؾ بّْٚشالالالٌٜ حالالالٟ
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 رحِتف إػ مك وـام ؾًؾ تِّٔذه اإلمٚم امحد حٔٞ ضٚ ف افٌالد.

ًٚ مالع مالحيالٜ  افنٚهد ؾَقفف يف احلديٞ مل يًْالػ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ، يًْالجؿ  ٚمال

أ الالؿ ـالالٕٚقا جمتٓالالديـ أمالالٚ أؿالالرهؿ ظالالذ ذفالالؽ ٓ، ٕن هالالذه مًالالٖفٜ افنالال ؾٔٓالالٚ إٔالالف مل 

رح ًٍٕالالف بًٍْالالف، دالالٚذا مل يٌالالغ هْالالٚ يالالرد شالالٗال تَِٔالالدي، أو ـالالام يَقفالالقن افٔالالقم يىالال

يٌغ افرشقل ظِٔف افًالم افىٚئٍٜ افتل أصٚبٝ وافىٚئٍٜ افتل أخىٖت بْٔام ٕجد 

ًٚ.. )إَىٚع(، أخرى جٚء يف شْـ أيب داوود وؽره أن رجِالغ  خال ف ذفؽ  ٚم

خرجالالٚ مًالالٚؾريـ، ثالالؿ حيالالعؿ افهالالالة ومل عالالدا ادالالٚء  ¢مالالـ أصالالحٚب افٌْالالل 

ؿ وجدا ادٚء أحدمهٚ أظٚد افهالة وأخر مل يًد، ؾتّٔام صًٔدًا ضٌٔٚ وصِٔٚ، ث

فالالؽ أجالالرك مالالرتغ وفِالالذي مل »ؿالالٚل فِالالذي أظالالٚد افهالالالة:  ¢ؾِالالام ظالالٚدا إػ افٌْالالل 

ًٚ واحلالالديٞ ذو صالالجقن  ،شيًالالد أصالالٌٝ افًالالْٜ ًٚ هالالذا احلالالديٞ واحلالالديٞ أيوالال أيوالال

ترى هؾ إؾوؾ افذي أظٚد، أم افذي مل يًد؟ أو بًٌٚرة أخرى: إذا وؿًالٝ هالذه 

ًٚ يَع ـثالرًا وهْالٚ افنالٚهد، هالؾ افًالْٜ أو افَهٜ ف ًٌض افْٚس ؾٔام بًد، وهذا ضًٌ

هؾ افه  أن ئًالد مالـ صالذ متالّٔاًم بًالد أن عالد ادالٚء، أم يَتكال ظالذ افهالالة 

افتالالالل صالالالالهٚ وٓ ئًالالالد؟ إن وؿٍْالالالٚ دون تٖمالالالؾ مالالالٚ يف احلالالالديٞ افًالالالٚبؼ ؿالالالد يتٌالالالٚدر 

فالالالالالؽ أجالالالالالرك »ل: فِالالالالالذهـ، أن إؾوالالالالالؾ أن ئًالالالالالد  ٕن افرشالالالالالقل ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم ؿالالالالالٚ

فُالالالـ هالالالذا اجلالالالقاب خىالالالٖ ٕحالالالـ َٕالالالقل ؿالالالٚل فالالالف فالالالؽ أجالالالرك مالالالرتغ  ٕٕالالالف  ،شمالالالرتغ

اجتٓالالد، وٕٕالالف مل يُالالـ بالالغ يديالالف افًالالْٜ، أمالالٚ وواؿًْالالٚ افٔالالقم إْٔالالٚ ظرؾْالالٚ افًالالْٜ وأن 

ؾالالال٘ذًا: مالالالـ ابالالالتع  ،شأصالالالٌٝ افًالالالْٜ»اهلل ظِٔالالالف وشالالالِؿ ؿالالالٚل فِالالالذي مل يًالالالد:  ¢افٌْالالالل 

قم  ٕن ذاك ـالالٚن مًالالذورًا جمتٓالالدًا، وٓ بّثالالؾ مالالٚ ابالالتع افالالذي أظالالٚد ؾالالال ئًالالد افٔالال

اجتٓالالالٚد يف مالالالالقرد افالالالْص وٓ عالالالالقز خمٚفٍالالالالٜ افًالالالْٜ، وؿالالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم يف 
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 .شؾّـ رؽٛ ظـ شْتل ؾِٔس مْل»احلديٞ افهحٔ : 

ؾ٘ذًا: يف هذه احلٚدثٜ ٍٕٓؿ إٔف مـ صذ متّٔاًم، ثؿ وجد ادالٚء إٔالف ٓ يًالقد   

 ٕٕف خال ف افًْٜ.

وفٍالالن:  شفؽ أجرك مالرتغ»ثٜ أن افرشقل ؿٚل فٍالن: افنٚهد مـ هذه احلٚد

 ودٚذا مل يَؾ إٔتؿ أصٌتؿ افًْٜ، وإٔتؿ فُؿ أجرـؿ مرتغ؟ ،شأصٌٝ افًْٜ»

ٕن هذه احلٚدثٜ مل تتُالرر، حٚدثالٜ خمٚفٍالٜ صالالة ٕيالٚم افهالالة، ٓ  اجلقاب:

صالة بًد افًك حتالك تٌالرب افنالّس، ومالـ أدرك رـًالٜ مالـ صالالة افًكال ؾَالد 

كالالال، ومالالالـ مل يالالالدرك ؾالالالال صالالالالة فالالالف، هالالالذه احلٚدثالالالٜ فالالالـ تتُالالالرر، وفالالالذفؽ أدرك افً

اـتٍالالك ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم بٖٕالالف مل يًْالالػ دالالٚذا؟ ٓ تتُالالرر يٍالالسض أن مثالالؾ 

ًٚ يَالالع ؾٔٓالالٚ اخلٍِٔالالٜ إول اخلٍِٔالالٜ افراصالالد يَالالقل دالالـ يرشالالِٓؿ  هالالذه احلٚدثالالٜ  ٚمالال

خِالالػ هالالٗٓء إػ مُالالٚن مالالٚ: ٓ تهالالِقا افًكالال إٓ يف ذفالالؽ ادُالالٚن، شالالق ف ٓ يت

ادًالالالالِّقن إذا تالالالالدارـٓؿ افقؿالالالالٝ  ٕ الالالالؿ يًِّالالالالقن أن اإلشالالالالالم ؿالالالالد تالالالالؿ ـالالالالام ؿالالالالٚل 

الؿُ ﴿تًٚػ:  ُُ ُٝ َف تاِلل َوَرِوأل َّ ًْ
ِ ْؿٕ  ُُ ْٔ ال َِ ُٝ َظ ال ّْ َ ْؿ َوأَْ  ُُ َ ْؿ دِياْل ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ اإِلْشالالَم  اْفَْٔقَم َأ

اًلاٚل ٔالالف ، ؾالال٘ذا ـالالٚن مالالـ ادُّالالـ أن تتٌالالر إحُالالٚم يف زمالالـ افرشالالقل ظِ[2]المائةة:ة:﴾دِْي

افًالالالم  ٕن افالالقحل ـالالٚن ٓ يالالزال يْالالزل ظِٔالالف تالالسًا، ؾالالذفؽ ٓ شالالٌٔؾ إفٔالالف بًالالد وؾالالٚة 

ًٚ راصدًا ؿٚل فىٚئٍٜ مْٓؿ: ٓ تهِقا افًك ¢افٌْل  ، ؾِق أن خٍِٜٔ مًِاًم ؿرصٔ

ًٚ ودالٚ وؿالع بٔالْٓؿ  إٓ يف مُٚن ـذا، ثؿ وٚق ظِٔٓؿ افًك فقجٛ ظِٔٓؿ مجًٔال

ًٚ أ الؿ يهالِقن أن،  أو يهالِقن يف ذفالؽ ادُالٚن، افًالٌٛ أن أي اخالتال ف إضالؿال

يف حٚدثالالالٜ بْالالالل ؿرييالالالٜ ـالالالٚن هْالالالٚك صالالالٌٜٓ فالالالدى بًوالالالٓؿ أن يف هالالالذا حُالالالؿ جديالالالد 

أمٚ فق وؿع مثالؾ  ،شٓ يهِغ أحدـؿ افًك إٓ يف بْل ؿرييٜ»ؿٚل:  ¢افرشقل 
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ًٚ وٓ تَٔٔالدًا يف  ذفؽ بًد افرشقل ظِٔف افًالالم، ؾِالٔس ٕحالد أن يالدخؾ ختهٔهال

ًٚ بًالد وؾالٚة افرشالقل ظِٔالف افهالالة وافًالالم  ٕن افُالالم ٕص ظٚم، وٓ مٌالدءًا ظٚمال

 ؿد تؿ وٓ جمٚل فالشتدراك ظِٔف.

 (  00:  00: 44/ 391) اهلدى والنور /
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 اخلالف بني أتباع األ١ُ٥

 بالف حتالدث افالذي احلالديٞ أن افنالٔخ ؾؤِٜ مـ أشّع أن أحٌٌٝ افذي افتقؤ -

 أؾُالالٚرهؿ إحىالاٝل امالالـ ادًالالِّغ بًالالض وإٕالالام احلٍْالالل وٓ افنالالٚؾًل يَِالالف مل

 هذا يَقفقا أن هلل ؾحٚصٚ افنٚؾًل واإلمٚم احلٍْل اإلمٚم أمٚ فإلشالم ؿؾٓٚمٓوأ

 .افُالم

 هالالالق إٕالالالام ـالالالذفؽ فالالالٔس إٔالالالف اشالالالػ فُالالالـ ـالالالذفؽ إمالالالر يُالالالقن أن ٕتّْالالالك هالالالذا-

 حٍْٔالالالٜ أبالالالٚ اإلمالالالٚم ٕجالالالؾ ـْالالالٚ إذا يالالالٖيت ؾالالالٔام مًالالالل تُالالالقن أن أريالالالد وبًالالالديـ اجتٓالالالٚد

 مالـ مالثالً  ٕجالؾ ؿأتٌالٚظٓ ٕجالؾ ًٍٕالف افقؿالٝ يف حـؾالْ وأمحالد، ومٚفًُٚ  وافنٚؾًل

ًٚ  قفالفؿ ذـرٕٚ افذيافراؾًل  افنٚؾًٜٔ  ،مهالححًٚ  بًالده مالـ جالٚء افالذي وافْالقوي إٍال

اقالالالامم  ابالالالـ ـٚإلمالالالٚم أتٌالالالٚظٓؿ مالالالـ حٍْٔالالالٜ أيب بًالالالد جالالالٚء مالالالـ ٕجالالالؾ يًْالالالل وـالالالذفؽ

 ٓ وٕحالـ إؾُالٚر هذه أصٚظقا افذيـ هؿ هٗٓء وفُـ ،إفخصٚحٛ ؾت  افَدير 

 أٓ واإلٕهالٚ ف افًالدل يريالد مالـ بالغ افٍالرق هق وهذا ٕقاؾَٓؿ ٓ فُْْٚ ،ٕٗاخذهؿ

 مهالالالالٚ ف إػ يالالالالرؾًٓؿ أن أي أئّالالالالتٓؿ يف افنالالالالًٜٔ زظالالالالؿ إػ مهالالالالٚ ف إئّالالالالٜ يرؾالالالالع

 ،اجلِٓالٜ بًالض يًٍالؾ ـام ويوِِٓؿ ويذمٓؿ أيوًٚ  ظِٔٓؿ حيط إٔف وٓ ،افًهّٜ

ٚنَ ﴿تًالالالٚػ ؿالالالٚل ـالالالام احلالالالؼ إٕالالالام ٓ الالال ـَ ْغَ  َو ٚ َذفاِلالالَؽ  َبالالال  هالالالذا مثالالالؾ [57:فرقةةةانال]﴾َؿَقاًمالالال

 وإن أجالالران ؾِالف ؾٖصالٚب احلالالٚـؿ حُالؿ إذا فُالـ افَالديؿ مْالالذ إشالػ مالع مقجالقد

 ضٚفٛ يًجٛ ؿقًٓ  ؿٚل مـ إصحٚب ـٌٚر مـ ًِٕؿ ٕحـ ،واحد أجر ؾِف أخىٖ
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 ضٍالٖوأ افالزد مـ أـؾ إذا رموٚن يف افهٚئؿ بٖن ؿٚل مـ ؾٔٓؿ مْف ادٌتدي افًِؿ

 بٚفًالْد وؿًالٝ خٔٚفٔالٜ فًٔالٝ وؿًالٝ ٜؿه وهذه صٚئؿ ؾٓق وجقؾف ظىنف حر بف

 افًالالم ظِٔالف  افرشالقل ظالـ ادالروي افهالحٔ  احلالديٞ ًٕالر ف بالف افذي افهحٔ 

 بالرداً  افًالامء ؾٖمىرت رموٚن يف أصحٚبف مع صٚئامً  ـٚن افهحٚبٜ مـ رجالً  أن

 وهالالق افًالالامء مالـ برـالالٜ هالذه بىًالالٚم فالٔسؿالٚل هالالذا:  صالالٚئؿ إٔالٝ فالالف ؿالٚفقا يٖـالالؾ هالذا

ظالالذ ؾًِالالف  ٕقاؾَالالف ٓ خمىالالئ فُْالالف جِٔالالؾ صالالحٚيب وهالالق ًٍٕالالف يف ؿالالٚم هُالالذا ،مْالالف

 مالالـ ٓ ُأشالالّٔفو افراصالالديـ اخلٍِالالٚء أحالالد يف جمتٓالالد ٕٕالالف ؾًِالالف ظالالذ ٕٗاخالالذه وٓ

 افقوالالالقء إٓ ظِٔالالالف ؾِالالالٔس يْالالالزل مل ثالالالؿ وأهُِٓالالالٚ زوجتالالالف جٓالالالدا فالالالق رجالالالؾ أن ؿالالالٚل

 اراء  ٚوبالالٝ أن بًالالد صالالقاهبٚ مالالـ خىٖهالالٚ ظرؾْالالٚ جالالداً  ؽريٌالالٜ اراء تقجالالد وهُالالذا

 افتهالٍٜٔ وأبالداً  دائالامً  هبالٚ ٕالٖمر ٕحالـ افتل افتهٍٜٔ إجراء وأمُْْٚ دفتٓؿوأ افًِامء

 ؾالالالالن َٕالالالقل وحٔالالالْام أخىالالالٖ ؾالالالالن أصالالالٚب ؾالالالالن َٕالالالقل أن يُّْْالالالٚ ذئالالالحْٔ وافسبٔالالالٜ

 . ؽره ضٔٛ ،وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد أجر فف َٕقل بؾ ًٕتٌف وٓ ًٌٕٔف مٚ أخىٖ

   (00:  05: 09/   539) اهلدى والنور / 
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 بني ايصٝذ ٚعًُا٤ احلجاش االختالف

 ـتٌتٓٚ. ،يٚ صٔخ مـ خالل ؿراءة  بًض افُتٛ افتل ـتٌتٓٚ حيتؽ افًٚئؾ:

 افنٔخ : ًٕؿ، ًٕؿ.

ٓحيْٚ بًض آختالؾٚت ؾٔام بالغ ؿقفالؽ وؿالقل اهالؾ احلجالٚز  ،ًٕؿ افًٚئؾ:

هالذا اخلالال ف هالؾ أشٚشالُف يف مًالٖفٜ  افتهالحٔ  وافتوالًٔػ  ،يف  بًض ادًالٚئؾ

 تدل هبٚ ـؾ ضر ف .ف حٚديٞ افتل يً

ؿالالالد يُالالالقن هْالالالٚك شالالالٌٛ اخالالالر وحيًالالالـ يف  ،فالالالٔس دائالالالامً  ،فالالالٔس دائالالالامً  افنالالالٔخ:

 تقؤ  ادًٖفٜ أن تٖيت بّثٚل أو أـثر .

 بّثٚل . افًٚئؾ:

 بّثٚل أو أـثر. افنٔخ:

 هؾ يًْل افٍرق يف ادًٖفٜ. ،صالة افتًٚبٔ  ،مثٚل ظذ ذفؽ افًٚئؾ:

ًٚ مـ ا وو  افنٔخ:  ،فًالٗال واجلالقاب يف ان واحالدأن ادثٚل يقو  جٌٕٚ

اجلالالقاب إول أن شالالٌٛ اخلالالال ف هالالق  اخالالتال ف يف  ،إٔالالٚ أجٌٔالالَؽ  بجالالقابغ اثْالالغ

ؾٖحالالالدٕٚ يىِالالالع ظالالالذ ثالثالالالٜ ضالالالرق مالالالثالً  ،افىالالالرق افتالالالل اضِالالالع ظِٔٓالالالٚ أحالالالد افٍالالالريَغ

واخلالالال ف ؿالالد يُالالقن أدق مالالـ هالالذا اخلالالال ف حٔالالٞ  ،وأخالالر يىِالالع ظالالذ ضالالريَغ

بًالالالض رواة هالالالذه افىالالالرق ؾٓالالالذا افالالالًٌض مالالالـ  يًالالالقد إػ رأي ـالالالؾٍّ مالالالـ افٍالالالريَغ يف
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ًٚ دء احلٍالظ، هالذا افالراوي ؿالد يُالقن  افرواة ؿد يُقن ظْالد أحالد افٍالريَغ والًٍٔ

ًٚ يف حٍيالفِ  ًٚ اخالر  ،ظْد أحالد افٍالريَغ والًٍٔ فُْالف عالد يف افىريالؼ إخالرى راويال

الال ُٔ مثِالالُف، ؾَ  مهٚ بالالٕٚخر وهالالذا امالالٚ يالالدخؾ يف بًالالض ظِالالقم  احلالالديٞ امالالٚ ي أحالالدَ ق  ََ

ن احلالالالالديٞ إبًالالالالٚت وافنالالالالقاهد ومْالالالالف خيالالالالرُج بٚفَٚظالالالالدة افتالالالالل تَالالالالقل يًالالالالّك بٚدتٚ

ًٚ، أن ـثالالرا مالالـ افالالذيـ ينالالتٌِقن  ـُ ٕالالرى  ؿالالدياًم وحالالديث يتَالالقى بُٚؾالالٜ افىالالرق، ؾالالْح

إػ افَٚظالالالالالالدة  ؿهبالالالالالالذا افًِالالالالالالؿ ويوالالالالالالًٍقن بًالالالالالالض إحٚديالالالالالالٞ ٓ يرؾًالالالالالالقا رؤوشالالالالالالٓ

ًٚ، أي تَقيالالٜ احلالالديٞ بُٚؾالالٜ افىالالرق، بٚختهالالٚر  اخلالالال ف هْالالٚ يًالالقد  ادالالذـقرة إٍالال

 ًٚ ًٚ ظِّٔالال ًٚ أوًٓ ثالالؿ تىٌَٔالال إػ تٍالالٚوت ادختٍِالالغ يف مًالالرؾتٓؿ بًِالالؿ احلالالديٞ ٕيريالال

ًٚ يف احلالالديٞ  ب آخالالتال ف وؿالالد يراظالالل بًوالالٓؿ مًْالالًك ثٕٚٔالالٚ، هالالذا مالالـ أشالالٌٚ ؽريٌالال

ؾًٔٚظدُه ظذ ترجٔ  وًػ احلالديٞ، بٔالْام ٓ يقاؾالؼ افالًٌض إخالر ظالذ هالذه 

ًٚ أخر أن بًض ظِامء افًِػ  ،ؿد ظّالَؾ هبالذا احلالديٞ ادالحيٜ بؾ يالحُظ صٔئ

ًٚ فِحالالديٞ بًالالد أن ؿالالقاه بّجّالالقع افىالالرق، ؾٓالالذا ادثالالٚل ق  ََ ؾًٔتالالز ذفالالؽ صالالٚهدًا مُ  يالال

يٌالالالغ فالالالؽ شالالالٌٛ مالالالـ أشالالالٌٚب آخالالالتالق وهالالالق آخالالالتال ف يف تهالالالحٔ  احلالالالديٞ 

 وتؤًٍِف.

 ًٕؿ افًٚئؾ:

 وشٌٛ هذا آختال ف هق مٚ ذـرتُف  ومٚ ذحتُف فؽ إٍٚ. افنٔخ:

 ( 00:  30: 25/   580) اهلدى والنور / 
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 نٝف ْتعاٌَ َع املدايفني  

 إذا ناْت ايك٠ٛ هلِ

وهُالالذا، ويَِالالقن  -¢-: ضًالالـ يف إوفٔالالٚء وافهالالٚحلغ، وافرشالالقل ادَِالالل

ًٚ.... هْٚك هْٚك إٔٚس ـثريـ ؿد يًًّقن قؿ يًْل، ومْٓؿ مـ ظال مْالٚبر،  ضًٌ

قا ظالـ ادْالٚبر وظالـ  ُٕح ال افالدظقة وؿالد وأؽٌِٓؿ هُذا  ٕن افذيـ هؿ ظذ حؼ ؿد 

 ٓ ًٚ ؿٔدوا وأطْؽ تًِالؿ يالٚ صالٔخْٚ. ومالْٓؿ مالـ إجالر ف مًٓالؿ إمالٚ مالداراة إمالٚ خقؾال

 ًٚ ًِٕؿ. مٚذا يٌٌْل ظِْٔٚ يف هذه ادرحِالٜ؟ ـٔالػ ٕالقاجٓٓؿ؟ إن واجْٓالٚهؿ وجٓال

فقجالالف هالالذا ٓ خيِالالقا مالالـ إْٔالالٚ شالالق ف ٕتًالالرض ٕصالالٔٚء ظديالالدة يًْالالل، امُالالـ ؾٔٓالالٚ 

مالالع افدوفالالٜ أو مالالع ٕالالٚس..... واهلل هالالالك يًْالالل، امُالالـ إٔالالف يف ظْالالدهؿ تًٚهالالد.... 

تًالالٚػ أظِالالؿ، أو أ الالؿ عًِالالقن أن هالالذا افالالذي يًالالٚدهيؿ أو يٌالالغ قالالؿ احلالالؼ بالالٖ ؿ 

يوالالًقن فالالف يف دوائالالر مًْٔالالٜ بٖٕالالف يىًْالالقن ؾٔالالف، يىًْالالقن امُالالـ يف ظروالالف، يًْالالل 

ًٚ فالالٔس ظالالذ افكالالاط ادًالالتَٔؿ فُالالل يَِِالالقا مالالـ  يريالالدون أن عًِقٕالالف فالالٔس شالالقي

أظِؿ َٕقل: ٕحـ مٚوغ يف افتًِٔؿ يًْل افًِؿ افؼظل صٖٕف، ٕحـ واهلل تًٚػ 

افهحٔ  افالذي مالـ خالفالف ٌٕالغ فِْالٚس أصالحٜٔ ادالْٟٓ، وافنالٌٚب أو افْالٚس هالؿ 

 افذيـ ئّزون بغ هذا وهذا، ؾٍُٜٔٔ....

إٔالٝ أن تًالٖل ـٍٔٔالالٜ افتًٚمالؾ مالع هالالٗٓء،  -بالالٚرك اهلل ؾٔالؽ-يالٚ أخالل  افنالٔخ:
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 إذا ؿِالالالٝ فالالالؽ: افوالالالًٔػ يقاجالالالف ومالالالـ ؿٌالالالؾ ؿِالالالٝ: هالالالؾ ٕالالالقاجٓٓؿ؟ مالالالٚ تٗاخالالالذ:ي

 افَقي؟

ًٚ، مٚ ظْده ؿدرة ظذ ادقاجٜٓ.ادَِل  : ٓ ضًٌ

يِف ﴿ؾالال٘ذًا افًالالٗال مالالـ أصالالِف ؽالالر وارد. ادقاجٓالالٜ ؽالالر واردة، وفُالالـ  افنالالٔخ:

 ٌٜ َْ الال ًَ َقٌة َح قِل اهلل ِ ُأْشالال ، ؾّالالـ حٔالالٞ افوالالًػ وافَالالقة ووالالًُؿ [31]األحةةزاب: ﴾َرُشالال

يف ـثر مـ افٌالد اإلشالمٜٔ أصٌف بّقؿالػ أن ـام هق ووع ـثر مـ افًٍِٔغ 

افهالالالالحٚبٜ يف افًٓالالالالد ادُالالالالالل مالالالالـ حٔالالالالالٞ افوالالالالًػ وفالالالالٔس مالالالالالـ حٔالالالالٞ إحُالالالالالٚم 

الال افؼالالظٜٔ، وأطالالـ تُ  ًٚ بًالالض إذضالالٜ ر  ٍَ ق مًالالل بالالغ هالالذا وهالالذا  ْٕٕالالٚ ًٕالالّع أحٕٔٚالال

تُالالالٚد تُالالالقن هالالالذه إذضالالالٜ سحيالالالٜ بٖٕالالالف أن ٕحالالالـ عالالالٛ أن ًٕالالالقد إػ افًٓالالالد 

حُالالٚم افؼالالظٜٔ ٓ عالالقز دًالالِؿ أن يَالالع ؾٔالالف، فُالالـ ادُالالل، وهالالذا ؾٔالالف تًىٔالالؾ ف 

مـ حٔٞ افوًػ وافَقة، ـثر مـ ادًِّغ يف ـثالر مالـ افالٌالد اإلشالالمٜٔ هالؿ 

 ـٚفهحٚبٜ يف افًٓد ادُل، ؾامذا ـٕٚقا يًٍِقن؟ ـٕٚقا يقاجٓقن؟ ؿؾ: ٓ.

 ادَِل: ًٕؿ.

ـٕٚقا  وشٖؿقل مٚ هق أـثر: هؾ ـٕٚقا يٍُرون يف ادقاجٜٓ؟ ٓ، مٚذا افنٔخ:

يٍُالالرون، ـالالٕٚقا يٍُالالرون يف ادٓالالٚجرة أي يف اقجالالرة وهالالذا افالالذي وؿالالع يف أول 

 جرة افثٕٜٚٔ ثؿ اقجرة إػ ادديْٜ.اقإمر مـ هجرة احلٌنٜ ثؿ 

قا بالالٚفًِؿ وافًّالالؾ هبالالذا ْاَلال ًْ هالالق ـالالام أدحالالٝ إٔالالٝ يف بًالالض ـِامتالالؽ هالالق أن تُ 

ظْالف بُِّتالغ بالال: افًِؿ، يًْل ـالؾ واحالد مْالٚ يف حالدود اشالتىٚظتف هيالتؿ بالام ُْٕالل 

افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، ؾْحالالٚول أن ٕتٌْالالك اإلشالالالم يف حالالدود إمُٕٚٔالالٜ ـالالؾ واحالالد مْالالٚ، 
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واحالالد دائرتالالف والالَٜٔ صالالٌرة واحالالد أـالالز واحالالد أـالالز، ظالالذ هالالذا ثالالؿ مالالع هالالذا افًِالالؿ 

ظِٔالالالف -يَالالالسن بالالالف افًّالالالؾ، وهالالالق تربٔالالالٜ إًٍٔالالالْٚ ومالالالـ يِالالالقذ بْالالالٚ، هُالالالذا بالالالدأ افرشالالالقل 

ًٚ ْٕهالٛ افالدظقة وهُالذا يٌْ -افهالة وافًالم ٌالل ٕحالـ أن ًٕالتـ بًالْتف، أمالٚ رأشال

حالالالًٚٓ  الالالٚه افىقاؽٔالالالٝ ادختٍِالالالٜ إشالالالامء واحلزبٔالالالٚت وٕحالالالق ذفالالالؽ، هالالالذا يًْالالالل 

فالالٔس مالالـ افؼالالع بالالؾ وٓ مالالـ افًَالالؾ يف رء، ؾالالام ظِالالُٔؿ إٓ افًِالالؿ وافًّالالؾ، ثالالؿ 

هالالالق افالالالذي عًالالالؾ اخلٚ الالالٜ فِوالالالًٍٚء وفِّتًّالالالُغ بٚفُتالالالٚب  -ظالالالز وجالالالؾ-ربْالالالٚ 

ًٚ مالالالالالـ إُٔالالالالالؿ تًْالالالالالٌقن إػ افىًالالالالالـ يف وافًالالالالالْٜ، وٓ هيّالالالالالُْؿ مالالالالالٚ أ ذت إفٔالالالالالف إٍالالالالال

افرشالالقل وإوفٔالالٚء وافهالالٚحلغ وإئّالالٜ وإػ اخالالره  ٕٕالالف هالالذه شالالْٜ اهلل يف خَِالالف 

دائاًم احلؼ يف خهٚم ويف جالدال مالع افٌٚضالؾ، واخلٚ الٜ فِّتَالغ، ـالام ؿالٚل رب 

  ﴾ؾٖمٚ افزبد ؾٔذهٛ جًٍٚء وأمٚ مٚ يٍْالع افْالٚس ؾُّٔالٞ يف إرض﴿افًٚدغ، 

فؽ ٕحـ ْٕه  إخقإْٚ أن يّنقا اققيْٜ، وٓ يًٍِقن ـام يَقفالقن يف بًالض فذ

افٌالد افًقريٜ: حيِّقا هٚفًِؿ بٚفًرض ويّنقا، ٓ، وإٕالام رويالدًا رويالدًا، ـالام 

تِل ﴿ؿٚل تًٚػ:  ِٚدْقُْؿ باِلٚف  ِٜ َوجاَل َْ اًَل ِٜ احْلَ ِٜ َوادَْْقِظياَل َّ ُْ
َؽ بِٚحْلِ اْدُع إَِػ َشٌِِٔؾ َرب 

ـُ ِهَل َأْح  ، أمٚ إٔف يَٚل ؾُٔؿ ـذا وـذا، ؿد ؿٔؾ يف افرشقل مٚ هق [136]النح::﴾ًَ

ًٚ فالالف:  -ظالالز وجالالؾ-أـثالالر مالالـ ذفالالؽ، وؿالالٚل اهلل  ْد ِؿٔالالَؾ ﴿مًالالِٔ ٚ َؿالال ٓ  َمالال َؽ إِ ُٚل َفالال الال ََ ٚ ُي َمالال

ـْ َؿٌَِِْؽ  ُشِؾ ِم  .[12]فصلت:﴾فِِر 

 ادَِل: ... امُـ يقاجٓقٕٚ ـثرًا، وٕحـ ٓ بد مـ افتٌٔغ وافتقؤ 

 هٚه... ٔخ:افن

ادَِل: إن اشتىًْٚ يف هالذا  وهْالٚك رء مٓالؿ ؾالٚتْل حََٔالٜ بالٖ ؿ يَقفالقن: 

ٕحـ شٍِٔقن، وٕحـ ظالذ افُتالٚب وافًالْٜ، وهالذا أخىالر مالٚ يُالقن ؾْٔخالدع هبالؿ 
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 صٌٚب وٕٚس ـثرون.

ُْتْؿ َصِٚدِؿغَ ﴿َٕقل قؿ:  افنٔخ: ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ  .[111]البقرة: ﴾َهُٚتقا ُبْرَهٚ

ٌٔؾ ادثالٚل يف اجلًّالالٜ يًْالالل يف صالالة اجلًّالالٜ بروجالالقا ادَِالل: يف ظالالذ شالال

: ادًالِّقن وافًّالؾ -جالزاه اهلل خالراً -ـتٚب فنالٔخْٚ ظٌالد افالرمحـ ظٌالد اخلالٚفؼ 

 افًٔٚد.

 اه افنٔخ:

 ادَِل: وٕحـ يف افًراق ـام يًِؿ بًض إخقة إٔف ٓ عقز آشتًْٚخ.

 ٓ.. افنٔخ:

 ادَِل: امْقع، آشتًْٚخ ٓ عقز.

 أيقه. افنٔخ:

 ادَِل: افُتٛ ادًتًْخٜ وأي مًتًْخ.

 اهلل أـز. افنٔخ:

.ًٚ  ادَِل:  ٚئٔ

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٚ أمالالٚ ادًالالٚجد بًالالض ادًالالٚجد مًتًْالالخ هالالذا افُتٔالالٛ  ادَِالالل: وهالالٗٓء ظِْالال

ويقزع هف هف يٌٚع بٖثامن يًْل تُٚد تُقن مًتدفٜ، فُالل يقمهالقن افْالٚس افالذيـ 

إٔالالالالف هُالالالالذا يف إحالالالالداث أو يف  -¢-ٌْالالالالل يهالالالالِقن بٖٕالالالالف يًْالالالالل مالالالالـ مْٓجٔالالالالٜ اف

 افتْئامت.
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 هٚه افنٔخ:

 ادَِل: اإلشالمٜٔ أو ؽرهٚ.

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ادَِل: ؾٚختِط... هق إن ـٚن يف فَالٚء فُالؿ بٚفُٚشالٔٝ جالزاـؿ اهلل خالرًا يف 

إن صالٚء -افرد ظذ هذا، ٕحـ حََٜٔ ٕروجف فِْٚس حتالك يٍّٓالقن بًالض إخقتْالٚ 

 .-اهلل

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ادَِالالل: وفُالالـ حََٔالالٜ هالالذا ٓ يٍُالالل يًْالالل، يًْالالل إن ـالالٚن هْالالٚك ردودًا ردودًا 

هْالالالٚك، هالالالذا مالالالـ  -إن صالالالٚء اهلل-ـتٚبٔالالالٜ فًالالالٓقفٜ افَْالالالؾ يًْالالالل تَْالالالؾ بنالالالُؾ أؾوالالالؾ 

ٕٚحٜٔ. مـ ٕٚحٜٔ إخرى هؿ يقافقن احلُقمٜ هْٚك، وامُالـ أن يٗيالدو ؿ يف 

ْالز، ٓ أشالّ  يف مًٚئؾ، بؾ إن بًوٓؿ يَقل: ٓ أشّ  يف بٔتل يًْل ظالذ اد

بٔتل أن يًٛ أو يَٚل ظذ افىٚؽقت ؾالن، ٓ أؿٌالؾ، وبًوالٓؿ ٓ يٍُالره حََٔالٜ 

أو يٍُالالالالر ؽالالالالره، ويَالالالالقل بالالالالٖن افْالالالالٚس هالالالالؿ ظالالالالذ أصالالالالِٓؿ مًالالالالِّقن وٓ عالالالالقز إٔالالالالف 

، هذا فٔس مـ صْٖٕٚ، وفُـ ٓ بد مـ  ًٜ تٍُروٕف، وٕحـ ٓ َٕقل بتٍُرهؿ حََٔ

، وإن أسوا ؾالالام -إن صالالٚء اهلل-احلالالؼ افتقوالالٔ  وافتٌٔالالغ، ؾالال٘ن اهتالالدوا ؾٓالالؿ ظالالذ 

-افًّالالالالؾ حََٔالالالالٜ هْالالالالٚ صالالالالٔخْٚ مًٓالالالالؿ، إن أس افْالالالالٚس ظالالالالذ أ الالالالؿ يؼالالالالـقن بالالالالٚهلل 

احلالالالالالؼ يف افًَٚئالالالالالد مالالالالالثالً.  -¢-وٓ هيتالالالالالدون هبالالالالالدي افٌْالالالالالل  -شالالالالالٌحٕٚف وتًالالالالالٚػ

ؾٍُٜٔٔ افتًٚمؾ مًٓؿ، هؾ أن َٕقل: هٗٓء ـٍٚر، أم ؾًِٓؿ ـٍر أمٚ مٚذا، أم هذا 

 فٔس مـ صْٖٕٚ أصالً.
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ٓ يالالالالالٚ أخالالالالالل، أوًٓ: ٓ عالالالالالقز ادٌالالالالالٚدرة مٌالالالالالٚدرة ادًالالالالالِؿ إػ تٍُالالالالالر  افنالالالالالٔخ:

ًٚ مـ أصًٛ إمالقر، وٓ  ادًِؿ  ٕٕف افتٍُر مـ أخىر إمقر هذا أوًٓ، وثٕٚٔ

ًٚ يف  يًالالالالتىٔع أن يتَالالالالدم إػ احلُالالالالؿ ظالالالالذ إًٕالالالالٚن بٖٕالالالالف ـٍالالالالر إٓ مالالالالـ ـالالالالٚن متُّْالالالال

افذيـ ظرؾالقا بربٚضالٜ اجلالٖش  افُتٚب وافًْٜ مًرؾٜ وظِاًم، هذا أوًٓ ثؿ ـٚن مـ

وظالالالدم آشتًالالالالم فِٓالالالقى، افالالالذي إذا تٌِالالالٛ ظالالالذ صالالالٚحٌف أظالالالامه ظالالالـ أن يٌكالالال 

احلالالؼ افالالذي جالالٚء بالالف افؼالالع، هالالذا مالالـ جٓالالٜ، مالالـ جٓالالٜ أخالالرى فالالٔس هْالالٚك يالالٚ أخالالل 

، شالالالقاًء ـالالالٕٚقا مالالالـ وؾٚئالالالدة تالالالذـر مالالالـ وراء إظالالالالن افتٍُالالالر فزيالالالد أو بُالالالر أو ظّالالالر

ًٕقد ٕحـ إػ إصالؾ افالذي فٍالٝ ٕيالرك  احلُٚم أو ـٕٚقا مـ ادحُقمغ  ٕٕف

تٌالالالٚرك -إفٔالالالف، ٕحالالالـ أن والالالًٍٚء، ؾالالالْحـ أن يف مقوالالالع يتقجالالالف إفْٔالالالٚ ؿالالالقل ربْالالالٚ 

ؾ  إَِذا ﴿: -وتًالالالالالٚػ ـْ َوالالالالال ْؿ َمالالالالال ـُ الالالالال ْؿ ٓ َيُي  ُُ الالالالال ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ الالالالال َِ ـَ اَمْاُلالالالالقا َظ ِذي الالالالال الالالالالٚ اف  َ ٚ َأهي  َيالالالالال

ؾالالالن ـالالٚؾر حْٔئالالٍذ هالالذا  ، أمالالٚ دالالٚ بالالدك تًِالالـ: )ؾالالالن ـالالٚؾر[166]المائةة:ة: ﴾اْهتَالالَدْيُتؿْ 

عٛ أن يُقن مًف هذا شٔػ أن يالدظق هالذا افُالٚؾر ؾٔتقبالف ؾال٘ن تالٚب وإٓ ؿتالؾ(، 

أيـ ٕحـ وأيـ هذا احلُؿ، وفذفؽ مٚ يٌٌْالل أن ٕدٕالدن حالقل افتٍُالر، بالؾ حتالك 

أؿقل وحتك حقل افتؤِؾ، فًالْٚ ٕحالـ يف مقؿالع افَالقة حتالك افتوالِٔؾ افالذي هالق 

ٚ ؽرٕٚ ظٚد هٗٓء ؾوِِقٕٚ، بالؾ إن ـٍرٕالٚ ؽرٕالٚ أيش دون افتٍُر  ْٕٕٚ إذا وِِْ

ظٚد هالٗٓء بتٍُرٕالٚ، بالؾ هالؿ يٍُروْٕالٚ وظالذ إؿالؾ يوالِِقٕٚ وٕحالـ ٓ ٍُٕالرهؿ 

وٓ.. دٚذا؟ ٕ ؿ يْيرون هؿ مـ ؾقق، ويْيالرون إػ إْٔالٚ والًٍٚء، وفالذفؽ مالٚ 

يٌٌْالالل ٕحالالـ ٍُٕالالر يف مقوالالقع افتٍُالالر، بالالؾ حتالالك وٓ مقوالالقع افتوالالِٔؾ، وإٕالالام 

َق ﴿تًالالٚػ:  ـالالام ؿالالٚل ر  الال ٍَ ٌَُؾ َؾتَ الال  ً قا اف الال ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ ٚت  ٔاًم َؾالال َِ تَ الال ًْ ل ُم
اضاِلال َذا ِسَ َوَأن  َهالال

ٌِِِٔفِ  ـْ َشالال ْؿ َظالال الال ُُ ـْ ﴿: -ظالالز وجالالؾ-، وؿالالٚل [162]األنعةةا:: ﴾بِ ـْ َوَمالال ِم ْٗ ُٔالال ِْ َٚء َؾ ـْ َصالال الال َّ َؾ
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رْ  الالال ٍُ ُْ َٔ ِْ َٚء َؾ  -ؾظالالالز وجالالال-، ؾالالالْحـ ًٕالالالرض دظقتْالالالٚ ـالالالام إٔزقالالالٚ اهلل [31]الكهةةةف: ﴾َصالالال

صالالٚؾٜٔ مَْالالٚة ظالالـ ـالالؾ دخٔالالؾ ظالالذ مالالر هالالذه افًالالْغ افىقيِالالٜ مالالٚ اشالالتىًْٚ إػ ذفالالؽ 

شالالالالٌٔالً، ٕٕالالالالف احلََٔالالالالٜ هالالالالذا إمالالالالر حيتالالالالٚج إػ جٓالالالالقد جٌالالالالٚرة، ومالالالالـ ظِالالالالامء ـٌالالالالٚر 

وؾحالالالقل ظٚصالالالقا حٔالالالٚعؿ يف دراشالالالٜ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ حتالالالك يتُّْالالالقا مالالالـ تهالالالٍٜٔ 

م افٍَٓٔالالالٜ أو يف اإلشالالالالم امالالالٚ دخالالالؾ ؾٔالالالف شالالالقاء يف افًَٚئالالالد أو شالالالقاًء يف إحُالالالٚ

افًِقك وإخالق، أو يف  ٔٔز إحٚديالٞ افوالًٍٜٔ مالـ ادقوالقظٜ إػ اخالره، 

هذه افتهٍٜٔ مـ ـؾ هذه اجلقإٛ ادتًَِالٜ بٚإلشالالم، هالذه يف احلََٔالٜ حتتالٚج 

إػ ظِالالامء ـٌالالٚر، وـثالالريـ مٌْثالالغ يف افًالالٚمل اإلشالالالمل، ومالالع ذفالالؽ ؾٓالالٗٓء ـالالام 

 ؿٚل افنٚظر:

 ا ـؾنننقالً ودُّ وـننند فننناكوا إذا ُعننن

 

 

 

 ؿصاروا اققوم أـنل منن اقؼؾقنل 

وظالالذ هالالذا ؾىٚفالالٛ افًِالالؿ مالالـ أمثٚفْالالٚ يَْالالع بالالٖن يٍٓالالؿ هالالق يف ًٍٕالالف أوًٓ هالالالذا  

ًٚ -اإلشالم وأن يىٌَف يف ًٍٕف  يف حالدود اإلمُالٚن، ثالؿ يَْالؾ هالذه افالدائرة  -أيوال

مـ ًٍٕف إػ مـ حقفف إن ـٚن فف زوجٜ ؾزوجتف، إن ـٚن فف مْٓٚ أوٓد ؾالٖوٓده، 

إن ـٚن فف أصحٚب وهُذا، ـٚحلهالقة تَِالك يف ادالٚء  فـٚن فف جران ؾجرإإن 

اقالالٚدئ ؾتًّالالؾ أيالالش افالالدائرة إوػ وافثٕٚٔالالٜ وافثٚفثالالٜ حتالالك توالالٔع افالالدوائر بًالالٌٛ 

يَقل:  -ظِٔف افًالم-شًٜ إٓتنٚر، هُذا إتؼ اإلشالم يف إول، وافرشقل 

ًٚ ؾىقبك فٌِر» ًٚ وشًٔقد ؽريٌ ، مـ هؿ افٌربٚء؟ فَد جٚء شبٚءإن اإلشالم بدأ ؽريٌ

يف ظدة مْٚشالٌٚت صال  مْٓالٚ مْٚشالٌتٚن:  -ظِٔف افهالة وافًالم-تًٍر افرشقل 

هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن بغ »: مـ هؿ افٌربٚء؟ ؿٚل: -ظِٔف افًالم-مرة شئؾ 

، وهالالالذا افقصالالالػ مْىٌالالالؼ أن شٕالالالٚس ـثالالالريـ، مالالالـ يًهالالالٔٓؿ أـثالالالر امالالالـ يىالالالًٔٓؿ
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ًٚ، وافقصػ افثٚ:ي وهذا أ يف مْٚشالٌٜ أخالرى  -ظِٔالف افًالالم-ظالز وإٔالدر ؿالٚل  ٚم

هالالالؿ افالالالذيـ » شهالالالؿ افالالالذيـ يهالالالِحقن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس مالالالـ شالالالْتل مالالالـ بًالالالدي»ؿالالالٚل: 

اإلؾًالٚد بحالالر ٓ شالٚحؾ فالالف، ـالالؾ  شيهالِحقن مالالٚ أؾًالد افْالالٚس مالـ شالالْتل مالـ بًالالدي

د وافٌدظٜ حتٔٚ، وهُذا، ؾٚفذي يريد أن يهِ  مٚ أؾًد ًَ ٍْ هذه افَرون وافًْٜ تُ 

ًٚ يف مًرؾالالٜ افُتالالالٚب افْالالٚس يٌٌْالالل  ًٚ متوالالالًِ ًٚ: أوًٓ متُّْالال أن يُالالالقن ـالالام ؿِْالالالٚ إٍالال

ًٚ هلل  ًٚ: أن يُقن خمِه يف  -ظز وجالؾ-وافًْٜ ومٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚف ، ثٕٚٔ

ًٚ  ٕن افقطٍٜٔ ـام ٕنٚهد يف ـؾ افٌالد اإلشالمٜٔ هل  ظِّف، أن ٓ يُقن مقطٍ

دود هالذا افىالقق إن ـالٚن ِؽٌؾ هل ضقٌق يف ظْؼ ادقطٍغ ٓ يتحرـالقن إٓ يف حال

ًٚ ـالالالٚفٍرس يّالالالد قالالالٚ يف ادَالالالقد ؾٔتحالالالرك يف حالالالدود هالالالذا  منالالالدودًا أو ـالالالٚن مرخٔالالال

ادَقد، إن ـٚن ؿهرًا ـٕٚٝ افدائرة افتالل تالدور ؾٔٓالٚ وتٖـالؾ ؾٔٓالٚ ؿِِٔالٜ جالدًا وإن 

مالالالالالد قالالالالالٚ تقشالالالالالًٝ وهُالالالالالذا، ؾِالالالالالذفؽ ؾالالالالالْحـ أن يف ؽربالالالالالٜ موالالالالالٚظٍٜ إصالالالالالُٚل 

ِالالالقن ب٘شالالالالمٓؿ افالالالذي ٓ يالالالزال ّٓ يًوإفالالالقان، ؽربالالالٜ مالالالـ حٔالالالٞ أن ادًالالالِّغ 

ًٚ فالالالدهيؿ وإٔالالالف مالالالـ اإلشالالالالم وإٔالالالف فالالالٔس ؾٔالالالف اخالالالتال ف، مالالالثالً تالالالزج افًْالالالٚء،  مًروؾالالال

واحلّالالد هلل ؾالالٔام أظِالالؿ إٔالالف ٓ يقجالالد هْالالٚك ظِالالامء ئٌحالالقن تالالزج افًْالالٚء، ٓ يقجالالد 

هْٚك أحالزاب إشالالمٜٔ ئٌحالقن تالزج افًْالٚء، فُالـ هالذا افتالزج واؿالع، ؾٍالل هْالٚك 

هلل ـالالالام إٔزفالالالٝ، مالالالع ذفالالالؽ ؾٓالالالل مسوـالالالٜ، فُالالالـ أخىالالالر مالالالـ هالالالذا أحُالالالٚم واحلّالالالد 

أحُٚم ؿٌِٝ طٓرًا فٌىـ، وؽالر احلُالؿ افؼالظل ؾٔٓالٚ، هالذا هالق ادٓالؿ وهالذا هالق 

افالالالالالالذي يٌٌْالالالالالالل أن هيالالالالالالتؿ ظِالالالالالالامء ادًالالالالالالِّغ افْٚصالالالالالالحغ بتٌٔالالالالالالره، وهالالالالالالٗٓء هالالالالالالؿ 

هؿ افالذيـ يهالِحقن مالٚ أؾًالد افْالٚس مالـ »ادَهقدون بٚحلديٞ افثٚ:ي: افٌربٚء 

، وٕحالالـ ٕنالالٚهد واحلّالالد هلل إٔالالف يقجالالد يف افًالالٚمل اإلشالالالمل مالالٚ شبًالالديشالالْتل مالالـ 
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ًٚ بالالال افهالالحقة اإلشالالالمٜٔ، فُالالـ هالالذه افهالالحقة أوًٓ هالالل يف خىقعالالٚ  أصالالٌ  مًروؾالال

إوػ، يف خىقعالالالالٚ إوػ، و هالالالالل حتتالالالالٚج إػ خىالالالالقات ـثالالالالرة وـثالالالالرة جالالالالدًا 

ًٚ يف صحقة مـ افْٚحٜٔ افٍُريٜ وافًِّٔالٜ، فُالـ ٓ يقجالد  ومديدة وضقيِٜ، وثٕٚٔ

هْالالٚك صالالحقة أخالؿٔالالٜ، وأن مالالٚ يَالالع مالالـ بالالغ إحالالزاب ادختٍِالالٜ يف ـثالالر مالالـ 

إحٔٚن إٕام شٌٌف ؾًٚد إخالق  فٔس ٕٕف ؾالن عٓؾ إٔف احلؼ مع ؾالن، هذا 

ًٚ ؿالد ٓ يُالقن ومالع ذفالؽ  الد افًالداء افنالديد بالغ احلالزبغ   ؿد يُالقن فُالـ أحٕٔٚال

ٚس ؾٓؿ ٓ يْىَِقن مـ ظِّٓؿ، وإٕام دٚذا؟ ٕن إهقاء تًِىٝ ظذ أـثر افْ

ًٚ إيْىَِالالالقن مالالالـ أهالالالقيتٓؿ  قالالالذا ٕحالالالـ َٕالالالقل  ٕالالالف ظِْٔالالالٚ ٕحالالالـ أن أن ًّٕالالالؾ مَروٕالالال

ِمْاُلالقَن ﴿افًّالالؾ بالالٚفًِؿ افْالالٚؾع:  ْٗ ُ قُفُف َوادْ ْؿ َوَرُشالال الال ُُ َِ َّ ى اهلل ُ َظ َرَ الال ًَ الالقا َؾ ُِ َّ ِؾ اْظ َوُؿالال

َٚدِة ؾَ  َٓ الال ِٛ َوافن  ْٔالال ٌَ ٚمِلِ اْف وَن إَِػ َظالال د  ُسَ الالقنَ َوَشالال ُِ َّ ًْ ْالالُتْؿ َت ـُ ْؿ باِلالاَم  ُُ ، [166]التوبةة::﴾ٌَُْٔ الالُئ

 فًؾ يف هذا افَدر أن ـٍٚيٜ.

 ( 00:  00: 39/ 675) اهلدى والنور /



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

357 

 

 أدب احلٛاز ٚاخلالف

ٚ يف دٚورات أهؾ افًْٜ مٚ هل أداب افتل عٛ ادحٚؾيٜ ظِٔٓ مداخِٜ:

ر إػ إثالالالٚرة زوابالالالع أراء وحالالالؾ آختالؾالالالٚت  حتالالالك ٓ يتحالالالقل احلالالالقا ظْالالالد تٌالالالٚدل

 افٍتـ وافٍرؿٜ أو يُقن دورًا ؾًًٚٓ؟

هذا أطـ جقابف ؾٔام شٌؼ، وتِخٔهف: افتزام افْه  وافتزام افهدق،  افنٔخ:

وأزيد ظذ مٚ شٌؼ: أن يُقن افرد افٌٚيٜ مـ وراء ذفؽ هالق افتًٌالد وافتَالرب إػ 

ًٚ اهلل تٌالالالٚرك وتًالالالٚػ بّثالالالؾ هالالالذا افالالالرد، وٓ يُالالالقن ذفالالالؽ إٓ بالالالٖن يُالالالقن افالالالر د خٚفهالالال

فقجالالف اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ، وٓ يُالالقن مالالـ بالالٚب إرواء صالالٍٚء ؽالالٔظ ؿٌِالالف ظالالذ أخٔالالف 

ًٚ شالالٌؼ يف ٍٕالالس اجلالالقاب ظالالـ افًالالٗال إول،  ادًالالِؿ، ؾٓالالذا افًالالٗال جقابالالف أيوالال

.ًٚ  وهذا تِخٔهف تَريٌ

 ( 00:  14: 16/   698) اهلدى والنور / 
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 حهِ َٓهس اإلمجاع 

ًٚ ٕهالؾ افًالْٜ واجلامظالالٜ هالؾ يُالقن مالـ يُْالر حجٔالٜ اإل افًالٚئؾ: مجالٚع خمٚفٍال

 يف هذا افٌٚب؟

وافالالذي ًٕتَالالده وٕالالديـ اهلل  ،اإلمجالالٚع ـالالام تًِّالالقن فالالف تًالالٚريػ ـثالالرة افنالالٔخ:

ه بالؾ ؿالد يٍُالر جٚحالده إٕالام هالق ر مُْالرُ ذَ اًْل تٌٚرك وتًٚػ بف أن اإلمجٚع افذي ٓ يُ 

ئٍٜ مـ أمٚ إمجٚع ضٚ ،ادًِقم ـام يَقل ابـ حزم رمحف اهلل مـ افديـ بٚفيورة

أهالالالالؾ افًِالالالالؿ أو مجٓالالالالقر مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ مالالالالع وجالالالالقد ادخالالالالٚفٍغ قالالالالؿ هالالالالذا فالالالالٔس 

 ًٚ ن مثالالؾ هالالذا اإلمجالالٚع افالالذي ٓ يًالالر ف فالالف خمالالٚفػ يٌٌْالالل إوإن ـْالالٚ َٕالالقل  ،إمجٚظالال

افتزامالالالالالف ويٌٌْالالالالالل اتٌٚظالالالالالف إٓ بحجالالالالالٜ ؿقيالالالالالٜ ٕٚهوالالالالالٜ تالالالالالدؾع ادخالالالالالٚفػ إػ خمٚفٍالالالالالٜ 

وهذا مـ مًٚ:ي ؿقفالف  اجلّٓقر وإٓ إن مل تُـ هذه احلجٜ ؾًِٔف أن يتٌع هٗٓء

َ َفُف اقَُدى َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ﴿تٌٚرك وتًٚػ   ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افر  َوَم

ًرا َٚءْت َمِهالالال ْ َؿ َوَشالالال الالال َٓ ِِِف َج ْهالالال ُٕ ٚ َتالالالَقػ  َو ِف َمالالال الالال َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ؾًالالالٌٔؾ  [116النسةةةاء:] ﴾ادُالالال

مًِقك ومىروق ظْد مجٚهر ادًِّغ ؾِالق  ادٗمْغ هق افًٌٔؾ ادًرو ف إٔف

َالٚ ﴿ـٕٚٝ ادًٖفٜ خالؾٜٔ مًروؾٜ اخلال ف حْٔئذ جٚء ؿقفف تٌٚرك وتًالٚػ   ٚ َأهي  َيال

ِْ٘ن َتْاَلالَٚزْظُتْؿ يِف  ْؿ َؾالال ُُ ْْ ِر ِمالال قَل َوُأواِل إَْمالال ُشالال قا افر  الال ًُ ٔ
قا اهللَ َوَأضِ الال ًُ ٔ

ـَ َاَمْاُلالقا َأضِ ِذي الال اف 

وُه إَِػ اهللِ وَ  ُرد   َؾالالال
ٍ
ء ْرٌ َرْ ِر َذفاِلالالَؽ َخالالال ِمْاُلالالقَن باِلالالٚهللِ َوافَٔالالالْقِم أَِخالالال ْٗ ْاْلالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالال افر 

ِْٖوياًل  ـُ َت ًَ  ًٕؿ. [61النساء:] ﴾َوَأْح
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افَٔالالالٚس مالالالـ إُٔالالالر مالالالثالً حجٔالالالٜ اإلمجالالالٚع وافَٔالالالٚس هالالالؾ يًتالالالز مالالالثالً  مداخِالالالٜ:

 خمٚفػ ....

قاب ظذ دٚذا إٔٝ ختِط بغ اإلمجٚع وافَٔٚس وؿد إتْٓٔٚ مـ اجل افنٔخ:

 اإلمجٚع، أن افًٗال ظذ افَٔٚس؟

 هق ٍٕس افًٗال ظـ اإلمجٚع وافَٔٚس ؟  مداخِٜ:

افَٔالالٚس يف اظتَالالٚدي  افْالالٚس يف ذفالالؽ ظالالذ ثالثالالٜ مالالذاهٛ، مالالذهٌٚن  افنالالٔخ:

ظذ ضريف َٕٔض، افذيـ إُٔروا افَٔٚس ـٚفيٚهريٜ، وافذيـ تقشًقا يف تىٌٔالؼ 

ًٚ إػ درجٜ أ ؿ يَدمقٕالف أحٔ ًٚ ظالذ افالْص، واحلالؼ افتقشالط بالغ افَٔٚس تقشً ٕٚال

هٗٓء وهٗٓء، وأحًـ مٚ وجدت مـ ظٌٚرات افًِػ وإئّٜ هق ؿالقل اإلمالٚم 

ؾالالالالال يِجالالالالٖ ادًالالالالِؿ إػ  شافَٔالالالالٚس ضورة»افنالالالالٚؾًل رمحالالالالف اهلل أٓ وهالالالالق ؿقفالالالالف: 

ًٚ إٔالف هالؾ عالقز  اشتًامل افَٔٚس إٓ فِيورة، وهذا يقصِْٚ إػ شٗال إخ إٍ

أي ٓ بالالد مالالـ اشالالتًامل افالالرأي يف بًالالض إحُالالٚم افتالالل ٓ فًِّالالِؿ أن يٍتالالل بالالٚفر

ًٚ يرــ إفٔالف ويًتّالد ظِٔالف، مالـ هْالٚ ـالٚن ؿالقل اإلمالٚم افنالٚؾًل  عد افًٚمل ؾٔٓٚ ٕه

افَٔالالٚس ضورة وإحُالالٚم افتالالل ٓ بالالد يف احلََٔالالٜ مالالـ افِجالالقء إػ افَٔالالٚس ؾٔٓالالٚ 

ًٚ ـثرة، وـالام يَالقل بًالض افًِالامء بحالؼ إٔالف إذا إُٔرٕالٚ افَٔالٚس ؾَالد خنالٕ ٚ إٔقاظال

مالالالالـ افٍَالالالالف افُثالالالالر، وإن ـالالالالٚن ابالالالالـ حالالالالزم رمحالالالالف اهلل يالالالالدؾع هالالالالذه احلجالالالالٜ بَقفالالالالف يف 

افْهالالقص افًٚمالالٜ مالالٚ يٌْالالل ويٍُالالل ظالالـ اشالالتًامل افَٔالالٚس، وفالالذفؽ يالالذـر بًالالض 

افراديـ ظِٔف وأطـ مـ بًض إمثِٜ ظذ ذفؽ أن ابـ حزم ًٍٕف يَع يف بًالض 

م افنالالٚؾًل افَٔالالٚس إحٔالالٚن يف افَٔالالٚس افالالذي إُٔالالره وذفالالؽ مهالالداق ؿالالقل اإلمالالٚ

 ضورة .
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هْالالٚك بٚدْٚشالالٌٜ رشالالٚفٜ يالالٚ صالالٔخ افهالالًْٚ:ي شالالامهٚ آؿتٌالالٚس دًرؾالالٜ  مداخِالالٜ:

َالالٝ وهالالل أن َ  احلالالؼ مالالـ إٔالالقاع افَٔالالٚس، وهالالذه رشالالٚفٜ ـٕٚالالٝ خمىقضالالٜ وؿالالد ُح 

 حتٝ افىٌع إن صٚء اهلل تًٚػ .

 وأن أيش؟ افنٔخ:

ًٚ حتٝ افىٌع شتخرج ظام ؿريٛ إن صٚء اهلل ؿٚل ب مداخِٜ: ّثؾ مٚ ؿِٝ  ٚمال

 ن افْٚس بغ إؾراط وتٍريط ووشط، وؾهؾ افتٍهٔؾ افذي ذـرتف.إ

 .اً مٚ صٚء اهلل جزاه اهلل خر افنٔخ:

 ( 00:  39: 27/   791) اهلدى والنور / 
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 َٛقف ايعا١َ َٔ اختالف ايفتا٣ٚ

شالالٚئؾ يَالالقل: إذا أؾتالالك بًالالض افًِالالامء بًّالالٖفٜ مالالٚ، وأؾتالالك ؾريالالؼ مالالـ  مداخِالالٜ:

 ر بًُس افٍتقى إوػ، ؾٖهيام يتٌع افًٚمٜ؟افًِامء اخ

ٜ إ اجلالالالقاب: الالال ن ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ عالالالٛ أن يُالالالقن ظْالالالدهؿ ثَٚؾالالالٜ ظٚمالالالٜ.. افًٚم 

عٛ أن يُقن ظْدهؿ ثَٚؾٜ إشالمٜٔ ظٚمٜ، أظْل: مـ افثَٚؾٜ افًٚمٜ افتل عالٛ 

أن يًرؾٓالالٚ ـالالؾ مًالالِؿ وفالالق ـالالٚن مالالـ افًٚمالالٜ، أن يًالالر ف أن احلالالؼ ٓ يتًالالدد، ؾالال٘ذا مالالٚ 

ك ـام جٚء يف افًٗال ؿقٓن متْٚؿوٚن، عٛ أن يًتحي هذا افًٚمل ـٚن هْٚ

َد احْلَؼ  ﴿أن أحدمهٚ هق افهقاب، وأخر هق اخلىٖ، فَقل ظز وجؾ:  ًْ َؾاَمَذا َب

الُل  ٓ  افو   .[23]يون :﴾إِ

وإذا اشتحي هالذه افَٚظالدة حٍالزه ذفالؽ إػ أن يًالٖل أهالؾ افًِالؿ، إٔالٝ تَالقل 

ٚ  جالالٚئز، وإٔالالٝ تَالالقل ؽالالر جالالٚئز، الال ًَ مالالٚ دفِٔالالؽ.. مالالٚ دفِٔالالؽ؟ هالالذا شالالٍٔت  أمٚمالالف ضري

مـ افٍٓؿ وافقظل ؾٔختٚر حْٔئٍذ مالٚ إؼالحٝ فالف ًٍٕالف واضّالٖن فالف ؿٌِالف، ويُالقن 

مٖجقًرا، أمٚ أن يًّالؾ بخالال ف هالذه افَٚظالدة افؼالظٜٔ، وأن يَالقل ـالام يَالقل ـثالر 

؟ مـ افْٚس افٔالقم: مالـ ؿِالد ظٚداًلٚ فَالل اهلل شالٚدًٚ، ومالـ أيالـ جالٚءت هالذه اجلِّالٜ

، وإٕالالالام هالالالل ظالالالذ أفًالالالْٜ ¢فًٔالالالٝ ٓ يف ـتالالالٚب اهلل، وٓ يف حالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

 افًٚمٜ: مـ ؿِد ظٚدًٚ فَل اهلل شٚدًٚ.. ٓ.
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ٚ: ؿالٚل  اًٍل فُـ مـ اتٌع هدى اهلل ؾٓالق ادٓتالدي، ومالـ والؾ ؾًِٔٓالٚ، ؿِْالٚ فُالؿ إ

قنَ ﴿اهلل  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال رِ ﴿ؿالالٚل  [12]النحةة::﴾َؾْٚشالال ـْ َؾ افالالذ   ﴾َأْهالال

أهالالالالؾ افالالالالذـر فالالالالٔس ادَهالالالالقد بٚفالالالالذـر هْالالالالٚ هالالالالق افالالالالذـر افالالالالذي يًرؾالالالالف بًالالالالض جِٓالالالالٜ 

افهالالالقؾٜٔ افالالالذي هالالالق افالالالرؿص يف افالالالذـر واجلْالالالقن ؾٔالالالف، ويًالالالّقٕف ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف 

يًالّقن افالرؿص وافتقاجالد  شيًّق ٚ بٌر اشّٓٚ»افًالم يف ؽر هذه ادْٚشٌٜ: 

ًِالٛ، مالع إثالؿ أخالر وهالق تًالّٜٔ إصالٔٚء ذـًرا هلل ظالز وجالؾ، وإٕالام هالق افِٓالق واف

 بٌر أشامئٓٚ افؼظٜٔ.

َ ﴿ؾٚفالذـر يف أيالٜ هالق افَالران، ـالام ؿالٚل ظالز وجالؾ:  َر فُِتٌَالالغ  ـْ َوَإَٔزْفْاَلٚ إَِفٔاْلَؽ افالذ 

ؿْ  ِٓ َل إَِفْٔ ز  ُٕ ِر إِْن ﴿ؾٚفذـر هْٚ هق افَران،  [11]النح::﴾فِِْ ِٚس َمٚ  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  َؾْٚش

ُْْتْؿ  قنَ ـُ ُّ َِ ًْ وهْٚ تٌْٔف اخر قالذا افًالٚئؾ افالذي يًالٖل: هالذا يَالقل  [12]النح::﴾ٓ َت

جالالالٚئز وهالالالذا يَالالالقل جالالالٚئز، يالالالٚ أخالالالل إيالالالر! هالالالؾ هْالالالٚ ظِالالالامء ؾًالالالاًل.. هالالالؾ هالالالؿ ظِالالالامء 

، أم مهالالالٚ خمتٍِالالالٚن أصالالالد آخالالالتال ف؟ هالالالذا ¢بُتالالالٚب اهلل، وبحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

 يّقالالال ظالالالذ ، وذاك ربالالالام¢يٍتالالالل ظالالالذ ـتالالالٚب اهلل، وظالالالذ حالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

أربالع، أي: ٓ يّقالال ظالالذ افُتالٚب وافًالالْٜ، وإٕالالام ادالذاهٛ إربًالالٜ، يٖخالالذ مْٓالالٚ 

 هق مٚ ينتٓل.

ؾنتٚن بغ هذا وبغ هذا، فذفؽ يٌٌْل أن ئّز افًالٚمل.. ٕحالـ َٕالقل: ظالٚمل، 

ٚ ـالٚن  إًل ٚ، وفالق ـالٚن جمْق إًل فٔس مًْٚه إٔف ٓ يًَؾ.. ٓ، فق ـٚن ٓ يًَؾ ـٚن جمْق

ؾ إٓ إٔالالف فالالٔس بًالالٚمل، إًذا: عالالٛ أن ينالالٌؾ ظَِالالف، ؾحٔالالْام ؽالالر مُِالالػ، فُْالالف يًَالال

يٖتٔالالف ؿالالقٓن، ؾ٘مالالٚ أن يُالالقن أحالالدمهٚ صالالدر مالالـ ؽالالر ظالالٚمل، ؾِالالٔس قالالذا افَالالقل أي 

وزن، ؾٔهالالالالالٍك افَالالالالالقل إول، وؿالالالالالد يَالالالالالع وهالالالالالذا ٓ ُْٕالالالالالره: أن ـالالالالالاًل مالالالالالْٓام ظالالالالالٚمل 
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 بٚفُتٚب وافًْٜ، فُـ ادًٖفٜ مـ مقاضـ افْزاع واخلال ف، وهذا يَع ـام وؿع

ؿالالدياًم، ويُّالالـ أن يَالالع افٔالالقم، هْالالٚ ٓ بالالد قالالذا افًالالٚمل مالالـ أن ينالالٌؾ ظَِالالف، وأن 

ؾ ظالالالالـ شالالالالٌٔؾ اهلل، وؿالالالالد ؿالالالالٚل ظِٔالالالالف والالالالعالالالالرد ًٍٕالالالالف ظالالالالـ هالالالالقاه وٓ يتٌالالالالع اقالالالالقى ؾٔ

 .شادجٚهد مـ جٚهد هقاه هلل»افًالم: 

فُـ مع إشػ افنديد إذا ـٚن خٚصٜ افْٚس افٔقم يًتَربقن إمقر، يَقل 

ؿ مالالـ رشالالقل اهلل مِالالتّس، مالالٚ ٕٚشالالٌف مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ أخالالذ فالالؽ: يالالٚ أخالالل! وـِٓالال

 هبٚ، ؾامذا َٕقل ظـ افًٚمٜ، وـام ؿٔؾ:

 إذا فان رب اقبقت باقندف ضنارًبا

 

 

 ؿال عذ اقسنافـػ ؿقنه إال اقنرـص 

ؾالال٘ذا ـالالٚن اخلٚصالالٜ هُالالذا صالالٖ ؿ إٓ مالالـ صالالٚء اهلل وؿِٔالالٌؾ مالالٚ هالالؿ، ؾالالامذا يُالالقن  

الالال  ُٕ فًٚمالالالٜ بالالالٖن افالالالديـ فالالالٔس هالالالقًى وإٕالالالام هالالالق ر اخلٚصالالالٜ واـ  ذَ حالالالٚل افًٚمالالالٜ؟! ٕحالالالـ 

 افًِؿ، وظذ افًٚمٜ أن يتًِّقا ـٔػ يًٖفقن.

وفًالالع ذـالالرت أـثالالر مالالـ مالالرة يف بًالالض هالالذه ادجالالٚفس اجلٚمًالالٜ ادٌٚرـالالٜ إن 

ٜ  ¢صٚء اهلل، ذاك احلديٞ افذي أخرجف أبق داود يف شْْف أن افٌْالل  أرشالؾ هياًل

الام  اشالتَٔظ صالٌٚح فِجٓٚد يف شٌٔؾ اهلل، ؾٖصٔٛ أحدهؿ بجراحٚت يف بدٕال اَِل ف، ؾ

يقم، وجد ًٍٕف بحٚجٜ إػ افًٌؾ، ؾًٖل مـ حقفف: أعدون فالف رخهالٜ يف أٓ 

يٌتًالالؾ، ؿالالٚفقا: ٓ، ٓ بالالد فالالؽ مالالـ افًٌالالؾ، ؾٚؽتًالالؾ ؾالالامت، ٕن اجلراحالالٚت افتالالل 

ـٚن أصٔٛ ؾٔٓٚ، َفالام  أصٚهبٚ ادٚء ؿٔ َحٝ وأصٚهبٚ افهدأ وٕحق ذفؽ وارتًٍٝ 

 احلرارة ومٚت افرجؾ.

الال  َِ ؽوالالٛ ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم أصالالد افٌوالالٛ،  ¢الام  بِالالغ خالالزه رشالالقل اهلل ؾ
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أي: افذيـ أؾتالقه بٖٕالف ٓ بالد فالف مالـ افًٌالؾ، ـالٕٚقا شالٌٛ  شؿتِقه ؿٚتِٓؿ اهلل»وؿٚل: 

ؿتِالالقه ؿالالٚتِٓؿ اهلل، أٓ شالالئِقا حالالغ جِٓالالقا، ؾالالٕ٘ام صالالٍٚء افًالالل افًالالٗال، إٕالالام »ؿتِالالف: 

 وؾَط. شؿـٚن ئٍُف أن ييب ضًبٜ بٍُٔف إرض ويتّٔ

ؾً٘ذا: هٗٓء أؾتقه بٌر ظِؿ، ؾْٖخذ مـ هذا احلديٞ ظزة، إٔف ٓ يٌٌْل فًٚمٜ 

ظك فالالالف افًِالالالؿ،  د  ظل افًِالالالؿ، أو ُيالالال د  افْالالالٚس أن يًالالالٖفقا أي صالالالخٍص ـالالالٚن امالالالـ ؿالالالد َيالالال

وإٕام مـ ظرؾٝ أهيٚ ادًِؿ إٔف ٓ يٍتل إٓ وهالق يهالدر مالـ ؿالٚل اهلل ؿالٚل رشالقل 

ف شٗافؽ إفٔف، أمٚ هٗٓء افْٚس افذيـ يَقفقن مٚ ٓ ج  قَ اهلل، هذا افذي يٌٌْل أن تُ 

 يًِّقن، ويٍتقن بٌر مٚ جٚء يف افُتٚب وافًْٜ، ؾٓٗٓء فًٔقا بٚفًِامء.

ظالْٓؿ حٔالْام ؿالٚل، ـالام يف صالحٔ  افٌخالٚري  ¢وهٗٓء هؿ افذيـ تٌْٖ افٌْالل 

ومًالِؿ مالالـ حالالديٞ ظٌالالد اهلل بالالـ ظّالرو بالالـ افًالالٚص رِض اهلل تًالالٚػ ظالالْٓام، ؿالالٚل: 

إن اهلل ٓ يْتالالزع افًِالالؿ إتزاظٓالالٚ مالالـ صالالدور افًِالالامء، وفُْالالف »: ¢قل اهلل ؿالالٚل رشالال

ٚ جٓالًٚٓ،  يٌَض افًِؿ بٌَض افًِامء، حتك إذا مل يٌؼ ظٚداًلٚ اختالذ افْالٚس رؤوشاًل

 .شؾًئِقا ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾٖوِقا وأوِقا

أ الؿ مالـ أهالؾ افًِالؿ، ؾَٔالع  ـّ يَ وفغ افٔقم امـ يُ هذا هق واؿع ـثر مـ ادًٗ

افًٚمل يف حرة، هذا يَقل حرام وهذا يَقل حالل، أو هذا يَقل ؾرض  افًٚئؾ

 وهذا يَقل شْٜ، أو ؽر ذفؽ مـ ادًٚئؾ اخلالؾٜٔ.

عالالالالٛ إجالالالالراء ظِّٔالالالالٜ تهالالالالٍٜٔ يف أذهالالالالٚن ـالالالالؾ افًٚمالالالالٜ تهالالالالٍٜٔ افًالالالالٚمل بٚفُتالالالالٚب 

وافًالالْٜ، ظالالـ افًالالٚمل افالالذي هالالق ـالالام ؿالالٚل بًالالض افيرؾالالٚء يف بالدٕالالٚ افًالالقريٜ، ؿالالٚل: 

. ؿًؿ ظٚمل ظٚمؾ، وؿًؿ ظٚمؾ ظٚمل!.. ظٚمل ظٚمؾ، أي بًِّالف، افًِامء ؿًامن.
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واخر ظٚمؾ ظٚمل، يًْل: ظٚمالؾ حٚفالف ظالٚمل وفالٔس هالق مالـ افًِالؿ يف رء، وهالذا 

 مع إشػ مقجقد، وافذي ٓ يًر ف عرب.

اشالالٖل مالالـ صالالئٝ امالالـ تيالالـ مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ ادًالالروؾغ ظْالالد افْالالٚس، وٓ ًٕالالؿ 

مًالٖفٜ ؾَٓٔالٜ ؾٔٓالٚ خالال ف، شالَٔقل فالؽ وفق بٚفَِٛ، شالِق مالـ صالئتؿ، مالع أن هالذه 

بًْٚء ظذ مذهٌف افذي ترظرع وٕنٖ وصٚب ظِٔف، شالٍٔتٔؽ بالف، شالتَقل فالف: مالٚ هالق 

افدفٔؾ؟ شَٔقل: ٕحـ مالـ أهالؾ افالدفٔؾ.. ٕحالـ مالٚ افالذي يٍّْٓالٚ افالدفٔؾ؟ هالذا إذا 

ـٚن سي ، أمٚ إذا ـالٚن ـتالٔاًم شالَٔقل فالؽ: إٔالٝ مالٚ افالذي يًرؾالؽ بٚفالدفٔؾ؟ ؾٓالق 

ٔالالالالالؾ ؽالالالالالره، هالالالالالذا مالالالالالع إشالالالالالػ واؿالالالالالع ـثالالالالالر مالالالالالـ افْالالالالالٚس افٔالالالالالقم، يًالالالالالس جِٓالالالالالف بتجٓ

 وادًتًٚن اهلل.

 (00:12:25(/455) )سلسلة اهلدى والنور
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 نٝف ٜعسف خاص١ ايٓاس ايساجح 

 مما ٚقع فٝ٘ اختالف؟

بًالالض افًِالالامء خيتِالالػ يف أراء، واحالالد يَالالقل رأي، افثالالٚ:ي يَالالقل:  مداخِالالٜ:

ظِالالؿ وٓ أهالالؾ.. يًْالالل: ظٚمالالٜ  ٓ، هالالذا خىالالٖ، هالالذا صالال ، وٍٕالالسض إْٔالالٚ فًالالْٚ أهالالؾ

ٚ! ٕريالالد أن ًٕالالر ف إصالالقل واخلىالالٖ يف ... فالالق ... ظالالذ هالالذا يَالالقل  الال ًً افٌؼالال ... ضٌ

فؽ: ... وافثٚ:ي ؿٚل: هذا خىٖ هالذا فالٔس ظالذ ... ؾالام رأي حيالتؽ، اخالتال ف 

 افًِامء يف ؿؤٜ مًْٜٔ، وؿؤٜ عّؽ..

دًِّغ ٓ مثؾ هذه افَؤٜ افًٌٛ يف وؿقع اإلصُٚل هق أن ظٚمٜ ا افنٔخ:

تقجالد ظْالالدهؿ أثالالر هالذه افُِّالالٜ افتالالل ًٕالالًّٓٚ ـثالًرا يف افًكالال احلالالٚض وبخٚصالالٜ 

يف هذه افٌالد، مٚ هل هذه افُِّالٜ؟ افتقظٔالٜ، فالٔس ظْالد اجلّٓالقر وظالل ومًرؾالٜ 

، ثالالؿ فالالٔس ظْالالدهؿ وظالالل بالالام عالالٛ أن يُالالقن مالالقؿٍٓؿ  ًٓ ظٚمالالٜ بًالالٌٛ اخلالالال ف أو

يف احلالالالديٞ افوالالالًٔػ:  مالالالـ هالالالذا اخلالالالال ف، ؾالالالٚفُثرون مالالالْٓؿ يَقفالالالقن ـالالالام جالالالٚء

ؾَٔالالالرون آخالالالتال ف مٓالالالام ـالالالٚن صالالالديًدا وـثالالالًرا، وافَِٔالالالؾ  شاخالالالتال ف أمتالالالل رمحالالالٜ»

مْٓؿ يريد أن يَا ظذ اخلال ف جذرًيٚ بحٔٞ أن يهٌ  افًِامء مٚ بغ ظنالٜٔ 

ووالالالحٚهٚ ظالالالذ ؿالالالقل واحالالالد يف ـالالالؾ ادًالالالٚئؾ افتالالالل اختِالالالػ ؾٔٓالالالٚ افٍَٓالالالٚء ؿالالالدياًم، 

حُّتالالف افٌٚفٌالالٜ ؿٙالال وٓ مالالرد فَوالالٚئف وهالالذا أمالالر مًالالتحٔؾ! ٕن اهلل ظالالز وجالالؾ ب
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َغ ﴿ؾَٚل ظز وجؾ:  اٍِل قَن خُمْتَِِ َدًة َوٓ َيَزافاُل ًٜ َواحاِل َؾ افْ الَٚس ُأم ال اًَل َؽ جَلَ َوَفْق َصَٚء َرب 

َؽ  ـْ َرِحَؿ َرب  ٓ  َم  .[111 - 111]هو:: ﴾* إِ

وآخالالالتال ف خالؾالالالٚن: إول: اخالالالتال ف تالالالراحؿ وتٍالالالٚهؿ، وأخالالالر: اخالالالتال ف 

ًالالٚدي، إول هالالق افالالذي ٓ مْالالٚص مْالالف وهالالق افالالذي ـالالٚن ظِٔالالف تًالالٚرض وتوالالٚد وت

شالٍِْٚ افهالٚف ، ـالٕٚقا خمتٍِالغ وفُالالْٓؿ مل يُقٕالقا متًالٚديـ وٓ متٍالرؿغ بًالالٌٛ 

ـَ ﴿اخلال ف دٚ شًّتؿ مـ أيٜ افًٚبؼ:  ِذي ـَ اف ال
ـَِغ * ماِل ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ َوٓ َت

ْزٍب  ؾ  ِحالال الال ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصالال ٚ الال ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿالالقا ِديالالَْ قنَ  َؾر  َدهْيِْؿ َؾِرُحالال ؾالال٘ذا  [23 - 21]الةةرو:: ﴾باِلالاَم َفالال

اختٍِالالقا ؾالالال جمالالٚل  ¢ـالالٚن شالالٍِْٚ افهالالٚف  وظالالذ رأشالالٓؿ أصالالحٚب رشالالقل اهلل 

جلامظالالٜ أو فًكالال أو فَالالرن أٓ خيتٍِالالقا وفُالالـ يًالالًٓؿ مالالٚ وشالالع أصالالحٚب افٌْالالل 

حالالغ اختٍِالالقا أٓ يتًالالٚدوا وأٓ يتٌٚؽوالالقا، هالالذا آخالالتال ف ٓ بالالد مْالالف، عالالٛ  ¢

ا أي خالالال ف يًالالًّقٕف بالالغ ويًالالتُْروٓ ادًالالِّغ أن يًرؾالالقا ذفالالؽ،  ظالالذ ظٚمالالٜ

ظٚمل واخر  ٕن هذه مـ ضًٌٜٔ افٌؼ افتل ضًٌٓؿ اهلل ظِٔٓٚ ـام شٌَٝ اإلصالٚرة  

 إػ ذفؽ يف أيٜ افًٚبَٜ.

إذ إمر ـذفؽ ؾامذا ظذ ظٚمٜ ادًِّغ حْٔام يرون مثالؾ هالذا آخالتال ف؟ 

ِالالٝ: إٕالالف ٓ تقظٔالالٜ وٓ ثَٚؾالالٜ ظٚمالالٜ، ؾًٚمالالٜ هْالالٚ بٔالالٝ افَهالالٔد مالالـ ـِّتالالل حٔالالْام ؿ

ادًالالِّغ إػ مالالٚ ؿٌالالؾ ٕحالالق ربالالع ؿالالرن مالالـ افزمالالٚن ـالالٕٚقا ئًنالالقن ظالالذ ادذهٌٔالالٜ 

افوالالَٜٔ، ـالالؾ ؾالالرد مالالـ ماليالالغ ادًالالِّغ ؿالالٕٚع بّذهٌالالف، هالالذا حٍْالالل وذاك صالالٚؾًل 

إػ اخره، أمٚ أن ؾَد وجدت واحلّد هلل مٌٚدئ افهالحقة.. ٓ أؿالقل: وجالدت 

ل: وجدت مٌٚدئ افهحقة، ؾتٌْٓالقا ٕصالٔٚء مل يُالـ مالـ ؿالٌِٓؿ يف افهحقة، أؿق

ٚ قالالٚ، وفُالالـ هالالذا افتٌْالالف حيتالالٚج إػ تتّالالٜ، هالالذه افتتّالالٜ هالالق مالالٚ إٔالالٚ بهالالدد بٔالالٚن  الال ًٓ متٌْ
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رء مْٓالالالالٚ، وهالالالالق: إٔالالالالؽ أهيالالالالٚ ادًالالالالِؿ مٓالالالالام ـٕٚالالالالٝ ثَٚؾتالالالالؽ ؿقيالالالالٜ يف افؼالالالاليًٜ 

ٚ بالالغ ظالالٚدغ ؾالالسوى ؿِالالٔاًل ا ٕيالالر هالالؾ ـالالؾ اإلشالالالمٜٔ أو ؿِِٔالالٜ ؾالال٘ذا شالالًّٝ اختالًؾالال

امـ يَٚل إ ام ظٚدٚن مهٚ ؾًاًل مـ أهؾ افًِؿ؟ وؿد يُقن هْٚك ضٚفٛ وييـ 

ًٓ خيٚفػ ؾٔف افًِالامء ؾتهالر ادًالٖفٜ ؾٔٓالٚ خالال ف بالغ  إٔف مـ افًِامء، ؾَٔقل ؿق

ٚ بالالالغ ظالالالٚدغ  افًِالالالامء، ٓ، ؾالالال٘ذا ثٌالالالٝ مالالالثاًل بًالالالد هالالالذه ادالحيالالالٜ أن هْالالالٚك اختالًؾالالال

 :جِِٔغ هْٚ يٖيت افتٌْٔف افتٚال

إن ـْالالالٝ تًالالالتىٔع أن  ٔالالالز بالالالغ دفٔالالالؾ ودفٔالالالؾ ؾًِٔالالالؽ أن تًالالالر ف دفٔالالالؾ ـالالالؾ مالالالـ 

حتالالك ظٚمالالٜ افْالالٚس ظِالالٔٓؿ أن  فافًالالٚدغ، وأن تىّالالئـ بٚفالالدفٔؾ إؿالالقى، أظْالالل: إٔالال

عتٓالالدوا فُالالـ آجتٓالالٚد خيتِالالػ مالالـ صالالخص إػ اخالالر، ـٔالالػ عتٓالالد مالالثاًل مالالـ 

 ـٚن ظٚمًٔٚ، أؿقل: اجتٓٚده بٚفًٌْٜ إفٔف ـٚفتٚال:

 ؾتالقى ختالٚفػ ؾتالقى أخالر ؾًِٔالف أٓ يَالػ ظْالد افٍتالقى، هْالٚ يًّع مالـ ظالٚمل

تيٓر صقر ـثالرة وـثالرة جالًدا: ضٌِالٝ افالدفٔؾ مالـ أحالدمهٚ ؾَالٚل فالؽ: هالذا رأيالل 

وهذا اجتٓٚد، أو هذا مذهٌل، وضٌِٝ افدفٔؾ مـ أخر، ؾَٚل فؽ مثاًل: ؿٚل اهلل 

 :ؿٚل رشقل اهلل ؿٚل افًِػ إػ اخره، ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاًهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

ؾالال٘ذا إٔالالٝ شالالُِٝ هالالذا ادالالْٟٓ يف دٚوفالالٜ افتًالالر ف ظالالذ افالالدفٔؾ شالالٔيٓر فالالؽ  

افٍرق بغ افَقفغ، ؿِالٝ فالؽ: أحالدمهٚ يَالقل: هالذا رأيالل.. هالذا اجتٓالٚدي.. هالذا 

ٚ، أخر: يًتدل فؽ إمٚ بٚفُتٚب وإمٚ بٚفًْٜ وإمٚ بًّالؾ مذهٌل، هذ ًٕ ا يَع أحٔٚ
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افًِػ افهٚف ، حْٔذاك شتجد ًٍٕؽ  ٔؾ إػ رأي هذا افًالٚمل واجتٓالٚده وٓ 

تِتٍالالٝ إػ رأي افًالالٚمل إول، وحْٔئٍالالذ يالالزول اإلصالالُٚل مالالـ ًٍٕالالؽ، هالالذه صالالقرة 

 وهل واوحٜ جًدا.

بدفٔؾ ـام جرى يف إمس افَريٛ وإذا اؾسوْٚ أن ـاًل مـ افًٚدغ اشتدٓ 

ظْالالالد افنالالالٔخ افٌْالالالٚ بًوالالالُؿ أطالالالـ ـالالالٚن حالالالًٚضا حٔالالالْام تْٚؿنالالالْٚ مالالالع أحالالالد إشالالالٚتذة 

إؾٚوالالالؾ حالالالقل افَالالالراءة وراء اإلمالالالٚم فٍِٚحتالالالٜ يف افهالالالالة اجلٓريالالالٜ، ؾٚفًالالالٚمًقن 

، ويًًّقن ؾام اضّٖٕٝ إفٔف افٍْس يٖخذ بف شقاء ـٚن مع زيد احلؼ أو مع ظّالر

ٚ ادٓالالؿ أٓ يُالالقن صالالٚحٛ  هالالقى وصالالٚحٛ ؽالالرض، وأٓ يُالالقن ـالالام جالالٚء مرؾقًظالال

ومقؿقًؾٚ وافالراج  افقؿالػ وهالق ظالذ ابالـ مًالًقد رِض اهلل ظْالف ؿالٚل: ٓ تُقٕالقا 

أحًالالْٚ وإن أشالالٚءوا طِّْالالٚ، وفُالالـ وضْالالقا إًٍٔالالالُؿ إن  قاإمًالالٜ تَقفالالقن إن أحًالالْ

وا ؾالالال تيِّالالقا، إًذا: عالالٛ ظالالذ ظٚمالالٜ ادًالالِّغ ؤأحًالالْقا أن حتًالالْقا، وإن أشالالٚ

ْقا إًٍٔٓؿ ظذ أن يًرؾقا احلؼ مع مـ، ثؿ يتًٌالقه ـالؾ يف حالدود ثَٚؾتالف ض  قَ أن يُ 

ٚ إٓ وشًٓٚ.ِ  َُ وظَِف وؾّٓف وٓ يُ  ًً  ػ اهلل ٍٕ

: اخلالالال ف ٓ يُّالالـ افَوالالٚء ظِٔالالف، ـالالٚن يف زمالالـ افرشالالقل واشالالتّر اخلالصالالٜ

إػ يقمْالالالٚ هالالالذا، ؾالالالال تىٌِالالالقا ادًالالالتحٔؾ، وإذ إمالالالر ـالالالذفؽ ؾالالالام مقؿالالالػ افًٚمالالالٜ؟ 

ٚ أن يَ مقؿٍٓؿ ـام ذح ًٍ ، وا افهالقاب، حْٔئاٍلذ صالٖ ؿ صالٖن ادجتٓالديـر  حاَل تَ ٝ إ

وا ؾِٓالالالالؿ أجالالالالر واحالالالالد، ادٓالالالالؿ: أٓ يُقٕالالالالقا ٗإن أصالالالالٚبقا ؾِٓالالالالؿ أجالالالالران، وإن أخىالالالال

 أصحٚب هقى وؽرض، وـٍك اهلل.

 (00:07:33/ 5 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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 يباْٞ يف زأٟ ايعال١َ األ

 مجاع١ أْصاز ايط١ٓ مبصس
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 يصٝذ يف مجاع١ أْصاز ايط١ٓ مبصس زأٟ ا

 اب ايطبهٞطَّٚأتباع ايصٝذ ذلُٛد َخ

ًٚ مـ أحٚديٞ افرشقل ظِٔف افًالم َ  َح أريد ؿٌؾ ـؾ رء أن أُ  افنٔخ: ؼ حديث

ًٚ يف مثالالؾ هالالذا آجالالتامع افالالذي يَ  الال يف افهالالحٔحٜ ضًٌالال ْ تف فْالالٚ، ذفالالؽ احلالالديٞ هالالق ن 

 .شمـ ٓ ينُر افْٚس ٓ ينُر اهلل»ؿقفف ظِٔف افًالم: 

وأريالالد يف افقؿالالٝ ًٍٕالالف بًالالد تَالالديؿ هالالذا افنالالُر افقاجالالٛ ظالالع ابتالالداًء ثالالؿ ظالالذ 

 إخقإْٚ إتًٓٚء.

ًٚ وإٔالالؽ  أرجالالق فالالؽ يف هالالذا ادُالالٚن افالالذي ظرؾْالالٚ افالالدـتقر إٔالالؽ امتُِتالالف حالالديث

إٔٝ شٚع يف ختوالره وإمالداده وزرظالف، ؾالٖرجق فالؽ أن ئنال اهلل فالؽ مالٚ ؿهالدت 

 دٕٔٚ وأخرى.إفٔف أوًٓ وأن يُقن ظِّؽ هذا امٚ ئٍدك 

وافٍٚئدة ٓ تْحك بقجف مـ افقجالقه ؾٓالل ـثالرة وـثالرة جالدًا، بًوالٓٚ تْىٌالؼ 

ظذ ـؾ أرض ؾٔٓٚ ثّر أو حالٛ أو زرع يْتٍالع مْالف ادخِقؿالٚت بٖٕقاظٓالٚ مالٚ ـالٚن 

ًٚ، ٕٕف جالٚء يف إحٚديالٞ افهالحٔحٜ يف  ًٚ أو حٔقإ ًٚ، مٚ ـٚن إًٕٕٚ ًٚ أو صٚمت ٕٚضَ

ًٚ إٓ ويٖـؾ مْف ضالر أو حٔالقان أو إًٕالٚن افٌخٚري وؽره أن ادًِؿ مٚ يزر ع زرظ

 إٓ وفف ظذ ذفؽ أجر، أو ـام ؿٚل ظِٔف افًالم.

واحلََٔالالالٜ فالالالٔس هالالالذا هالالالق افالالالذي ؿهالالالدتف إفالالالٔٓؿ هبالالالذه افُِّالالالٜ، إٕالالالام هالالالذه صالالالٌف 
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مَدمالالٜ، وافالالذي أ ْالالٚه فالالؽ أن تهالالٌ  أروالالؽ هالالذه جْالالٜ خيالالاء بٚشالالَٜ آصالالجٚر 

فَِٚصالالديـ فالجالالتامع فًِِالالالؿ، افُثالالرة افالالثامر بحٔالالٞ يهالالٌ  مُٕٚالالالؽ هالالذا مالالٖوى 

وافًِؿ افهحٔ  ادًتَك مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، متالذـرًا بالذفؽ رجالالً ـالٚن فالف أثالر 

ضٔالالٛ جالالدًا يف افَالالٚهرة بهالالقرة خٚصالالٜ مالالـ ادنالالٚيخ افٌُالالٚر ادنالالٓقريـ يف هالالذا 

.ًٚ ًٚ وإعٚب  افزمٚن مع ؾٚرق ـٌر بْٔؽ وبْٔف أن، وؾٚرق متٌٚيـ شٌِ

ّالالره أربًالالغ شالالْٜ، وإٔالالٝ واحلّالالد هلل فًالالٝ هالالق دالالٚ بالالدأ يف ضِالالٛ افًِالالؿ ـالالٚن ظ

أن تٌتالالدئ يف ضِالالٛ افًِالالؿ، ؾّالالـ هْالالٚ يالالٖيت آخالالتال ف بْٔالالؽ وبْٔالالف، فُالالـ هْالالٚك 

أمر يقجد اخالتال ف اخالر ومالـ ّٕالط أ ْالٚه فالؽ أن يتحَالؼ ؾٔالؽ وبىريَالٜ خالر مالـ 

افىريَالالالالٜ افتالالالالل حتََالالالالٝ فالالالالف، حٔالالالالٞ أن افرجالالالالؾ افٔالالالالقم فالالالالف مالالالالـ إتٌالالالالٚع مالالالالٚ يًالالالالدون 

ٔالالٜ فًِالالْٜ وفُْالالل ٓ بالالد ال مالالـ بٔالالٚن أن افًالالْٜ افتالالل ـالالٚن اداليالالغ، وهالالق ـالالٚن داظ

يالالدظق إفٔٓالالٚ هالالل بٍّٓقمالالف وبًِّالالف افالالذي ـالالٚن اشالالتٍٚده مالالـ أزهالالره، وفًالالؾ اجلّٔالالع 

ًٚ، وفالذفؽ ٕالرى أن افالذيـ  ًٚ، ظِاًم صالحٔح يًِّقن أن إزهر ٓ يَدم ظِاًم ٕٚوج

ًٚ راشالالالخٜ يف افًِالالالؿ افهالالالحٔ  مالالالٚ اشالالالتٍٚدوا ذفالالالؽ مالالالـ إزهالالالر ـالالالام  ـالالالٚن قالالالؿ ؿالالالدم

 يَقفقن إزهر افؼيػ.

ؾٓالالالذا افرجالالالؾ دخالالالؾ إزهالالالر وظّالالالره أربًالالالقن شالالالْٜ ٓ يًالالالر ف رء مالالالـ افَالالالراءة 

ًٚ، وافذي حرـف إػ ذفؽ  وهْٚ ادنٚهبٜ افتالل أرجالق أن تتحَالؼ  –وافُتٚبٜ إضالؿ

ـالالٚن فالالف بًالالتٚن يف افَالالٚهرة ؾُالالٚن يالالدظق أهالالؾ افًِالالؿ مالالـ  –بْٔالالؽ وبْٔالالف مالالـ جٕٚالالٛ 

اجلالالق يف بًالالتٕٚف، وهالالق رجالالؾ ضٔالالٛ وـالالريؿ أهالالؾ إزهالالر يالالدظقهؿ فِْزهالالٜ وتٌٔالالر 

ؾُٚن يُرمٓؿ وـٚن ينًر بٖٕف بحٚجٜ إػ آشتامع إػ إحٚديٞ افتل  الري 

بْٔٓؿ، ؾُٚن يًالتٍٔد مالـ ضريَالٜ إحوالٚرهؿ فًٌالتٕٚف وإـرامالف إيالٚهؿ يًالتٍٔد مالْٓؿ 
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 ظِاًم.

الال ر هالالذا افًِالالؿ أُ ومالالـ ـثالالرت مالالٚ تُالالر   َِ ل يف ًٍٕالالف حالالٛ افًِالالؿ، ؾالالدخؾ إزهالالر ف

ـالالام يَقفالالقن ظْالالدٕٚ يف دمنالالؼ إفالالػ مالالـ  –قن شالالْٜ وهالالق ٓ يًالالر ف وظّالالره أربًالال

افًهٚ افىقيِٜ ظْدٕٚ، وبًوٓؿ يف صامل شقريٚ ٓ يٍالرق  افًٌىٜٔ، افًٌىٜٔ هل

.ًٚ ًٚ  ٚم  بغ اخلّس وافىّس، ـٚن ظٚمٔ

ثؿ ٌٕغ يف دراشتف حتك أخذ افنٓٚدة افًٚدٜٔ افتل يًّق ٚ هْٚك، ويٌدو إٔالف 

ًٚ واهلل أظِؿ ؾ ٖخذ يدظق افْٚس إػ مٚ ظرؾف مالـ افًالْٜ وصالٚر فالف أتٌالٚع ـٚن خمِه

وأتٌٚع ـثرون جدًا، وإٔٚ ؿالٔض ال أن أذهالٛ إػ افَالٚهرة أـثالر مالـ مالرة وصالِٔٝ 

يف مًجدهؿ، ومًجدهؿ فًِف ادًجد افقحٔالد، أؿالقل: فًِالف ادًالجد افقحٔالد 

افذي بْل وفالٔس فالف دالراب، وفالٔس فالف ذفالؽ ادْالز افىقيالؾ افالذي يَىالع افهالػ 

 ق ف ؾًالً ظذ افًْٜ.أو افهٍ

ـالالذفؽ هالالؿ يًْالالالقن بٚدحٚؾيالالٜ ظالالالذ زهيالالؿ وبخٚصالالالٜ ؾالالٔام يتًِالالالؼ بٚفِحٔالالٜ ؾالالالال 

ًٚ، بخالالالالال ف مجٚظالالالالٜ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ مالالالالع إشالالالالػ أـثالالالالرهؿ  تُالالالالٚد تالالالالرى ؾالالالالٔٓؿ حَِٔالالالال

حَِٔالالالالغ، إي ًٕالالالالؿ، وهالالالالؿ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ، واشالالالالؿ اجلًّٔالالالالٜ مجًٔالالالالٜ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ 

 ادحّديٜ.

اجلامظتالغ ويٌٌْالل أن يٖخالذ مالـ  وشٌحٚن اهلل! ـٔالػ اإلًٕالٚن يٖخالذ ظالزة مالـ

ـؾ مـ افىالٚئٍتغ خالر مالٚ ظْالدهؿ،  الد إٔهالٚر افًالْٜ يًْالقن بٚفًَٔالدة افهالحٔحٜ 

بخٚصالالالٜ مالالالٚ يتًِالالالؼ مْٓالالالٚ بٚفتقحٔالالالد وإشالالالامء وافهالالالٍٚت ؾٓالالالؿ مقحالالالدون شالالالٍِٔقن 

 بٚدٚئٜ مٚئٜ.
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ـالالذفؽ ؾالالٔام يتًِالالؼ بٕٚحُالالٚم افؼالالظٜٔ حيالالٚوفقن أن يٖخالالذوا مالالٚ ثٌالالٝ مْٓالالٚ يف 

ًٚ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ. افًْٜ، أي: دون ًٚ مًْٔ  أن يِتزمقا مذهٌ

مجٚظالالٜ افرجالالؾ هالالذا، وؾالالٚتْل أن أؿالالدم أن اجلامظالالٜ قالالٚ أشالالامء ظديالالدة، آشالالؿ 

ْٔغ، وقالؿ اشالؿ ثالٚ:ي ًٕالٌٜ إػ ًٕالٌٜ افنالٔخ  ًُ ادنٓقر هْٚك يف مك يًّك بٚف

تًٌٓؿ افًٌُٜٔ، ًٌٕٜ ثٚفثٜ افثٚفٞ ًٌٕٜ ٕيب افنٔخ وهل اخلىٚبٜٔ، ؾٓق دّقد 

ـ خىٚب افًٌُل، ؾٓؿ يف افنٓرة إصٓر ظْدهؿ افًْٜٔ، صٚع هذا بغ افًٚمٜ ب

دٚذا؟ ٓهتاممٓؿ بٚديٚهر، وهذا بال صؽ ٕحـ  تؿ بف فُـ ٕوع فف ادقازيـ 

ًٚ أو أردت أن أؿالالقل  –افًِّٔالالٜ افدؿَٔالالٜ، ؾٓالالؿ مالالثالً  ٓ  الالد ؾالالٔٓؿ  –ـالالام ؿِالالٝ إٍالال

ًٚ، ٓ  الالد ؾالالٔٓؿ رجالالؾ مَتكالال ظالالذ ؿًِْالالقة ؾَالال ط أو هُالالذا مالالثع، ٓ بالالد مالالٚ حَِٔالال

حيالالالط ظاممالالالٜ، ثالالالؿ ٓ بالالالد أن يُالالالقن قالالالذه افًاممالالالٜ ظذبالالالٜ ٕٕالالالف هُالالالذا ـٕٚالالالٝ ظاممالالالٜ 

 افرشقل ظِٔف افًالم.

ثالالالالؿ ـالالالالام تالالالالرون يف إضًّالالالالٜ ٓ يالالالالٖـِقن ـالالالالام يٖـالالالالؾ بًالالالالض افْالالالالٚس وإٔالالالالٚ مالالالالْٓؿ 

بٚدًَِالالٜ هالالذه وإٕالالام بٖيالالدهيؿ، ؾُٓالالذا افًالالْٜ. ؾًْالالدهؿ إؾالالراط وتٍالالريط ؾالالٔام يتًِالالؼ 

 بٚفًْٜ.

ذَ َبالٜ فًِاممالٜ ؾٓ ًَ ذه إمقر افتل مْٓٚ افًَِْقة أو افًاممٜ ظالذ افًَِْالقة أو اف

هذه بال صؽ أمقر ثٚبتالٜ ظالـ افرشالقل ظِٔالف افًالالم، فُالـ فالٔس قالٚ ظالؿالٜ بالامذا؟ 

 بٚفًٌٚدات. هذه امٚ ئًّٓٚ بًض افًِامء بًْـ افًٚدة.

أمالالقر ـالالذفؽ تٖـالالؾ بٔالالدك أو تٖـالالؾ بٚدًَِالالٜ أو افنالالقـٜ أو مالالٚ صالالٚبف ذفالالؽ هالالذه 

ظٚدات ٓ تدخؾ يف افًٌٚدات، ظذ أن إـؾ بٚفٔالد إذا ـالٚن أـالؾ هبالٚ بٚفٔالد مالـ 
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أجالالالؾ افًالالالْٜ، ؾجّٔالالالع افالالالذيـ يالالالٖـِقن افٔالالالقم بٚفٔالالالد خيالالالٚفٍقن افًالالالْٜ، ٕن افًالالالْٜ أن 

يٖـالالالؾ بالالالثالث أصالالالٚبع، ؾالالالام أرى واحالالالدًا مالالالـ هالالالٗٓء افالالالذيـ ابتِالالالقا بّخٚفٍالالالٜ افًالالالْٜ 

ٕـالالالؾ بثالثالالالٜ أصالالالٚبع مالالالـ يالالالده، وفالالالٔس بٕٚـالالالؾ بٚفٔالالالد مالالالٚ أرى مالالالْٓؿ يقاؾالالالؼ افًالالالْٜ بٚ

ؾ افهًٛ ٓ  ًَ ٜ مـ افقشٚئؾ افتل تُ ِـذفؽ افذي يٖـؾ بقشِٜٔ خمسظٜ ـٖي وشٔ

 –ـالام ؿِْالٚ يف أول اجلًِالٜ  –ب افًٌٔالد وٕحالق ذفالؽ. ؾٓالذه فالٔس قالٚ ظالؿالٜ ر  ََ وتُ 

 ٚ خِؼ اهلل ظز وجؾ فًٌٚده.بٚفؼيًٜ وإٕام هل ام

ًٚ ظِالالٔٓؿ أن يُالالقن قالالؿ ؾٚفتنالالدد يف هالالذه افْٚحٔالالٜ وؿالالع أوفئالالؽ ؾٔٓالال ٚ، ؾٓالالؿ فزامالال

ظاممٜ ويُقن قؿ ظذبٜ، ظذ إٔف مـ افثٚبٝ يف افًْٜ أن افرشقل مالٚ ـالٚن دائالاًم 

يالالالتًّؿ، تالالالٚرة يوالالالع افًَِْالالالقة بالالالدون ظاممالالالٜ، وتالالالٚرة ظاممالالالٜ بالالالدون ؿًِْالالالقة، وتالالالٚرة 

إذا افتَالالالٝ مالالالع  -وافالالالذي ينالالالُرون ظِٔالالالف  -عّالالالع بٔالالالْٓام، فُالالالـ افقالالالء افيالالالٚهر 

خالالالالص وادالالالقدة وادحٌالالالٜ خٚصالالالٜ مالالالـ بًوالالالٓؿ افالالالًٌض، أحالالالدهؿ  الالالد ؾالالالٔٓؿ اإل

مَٚبالالالؾ هالالالذا افٌِالالالق يف افتًّالالالؽ بٚفًالالالْٜ يقجالالالد ظْالالالدهؿ إحالالالرا ف خىالالالر جالالالدًا يف 

افًَٔالالالالالالدة، حٔالالالالالالٞ أ الالالالالالؿ أصالالالالالالٚظرة يف مالالالالالالٚذا؟ يف افهالالالالالالٍٚت، ؾٓالالالالالالؿ يتالالالالالالٖوفقن ايالالالالالالٚت 

افهالالالٍٚت، حتالالالك إن صالالالٔخٓؿ هالالالذا فالالالالف ـتالالالٚب خالالالٚص يف تٖويالالالؾ ايالالالٚت افهالالالالٍٚت، 

ـُ َظالالال ﴿وإثٌالالالٚت أن ايالالالٜ:  مْحَ تََقىافالالالر  ْرِش اْشالالال الالال ًَ هالالالل بًّْالالالك اشالالالتقػ  [6]طةةة::﴾َذ اْف

 وفٔس بًّْك اشتًذ.

ؾٚفنالالالٚهد: هالالالذا افرجالالالؾ يًْالالالل فالالالف حًالالالْٚت وفالالالف إحراؾالالالٚت، مالالالع ذفالالالؽ أن يف 

مكالال أو مالالٚ أدري احلََٔالالٜ أن ٕٕالالف إٔالالٚ أصالالع أـثالالر مالالـ ظؼالال شالالْغ مالالٚ أتالالٔ  ال 

غ بًالالالالٌٛ افالالالالذهٚب إػ مكالالالال، افالالالالذي أظرؾالالالالف ؿالالالالدياًم أ الالالالؿ ـالالالالٕٚقا يًالالالالدون بالالالالٚدالي

إخالالالص هالالذا افرجالالؾ يف دظقتالالف، وإٓحالالرا ف افالالذي ٕحالالـ ًٕالالده ظِٔالالف فًِالالف ـالالٚن 
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 بٚجتٓٚد مْف يٗجر ظِٔف إن صٚء اهلل.

خالصالالٜ افُالالالالم ـِالالالف: ؾٖٕالالالٚ أرجالالالق فالالالؽ أن يهالالالٌ  أو تهالالالٌ  هالالالذه إرض جْالالالٜ 

خيالالاء يتِالالذذ ظِٔٓالالٚ افًِالالالامء وضالالالب افًِالالؿ، ويُالالقن هالالالذا ادُالالٚن مْالالٚرة فْؼالالال 

فُِتالالالالٚب وافًالالالالْٜ، هالالالالذا افالالالالذي أردت أن أؿقفالالالالف هبالالالالذه افًِالالالالؿ افهالالالالحٔ  ادىالالالالٚبؼ 

 ادْٚشٌٜ.

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚـؿ. افنٔخ:

 (00: 39: 216/15)«اهلدى والنور»
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 زأٟ ايصٝذ يف أْصاز ايط١ٓ مبصس

بٚفًْالالالٌٜ جلامظالالالٜ إٔهالالالٚر افًالالالْٜ ادحّديالالالٜ ؿالالالع رأيالالالؽ ؾٔٓالالالٚ وبًالالالديـ  افًالالالٚئؾ:

 أؿِؽ بَٜٔ افًٗال ؟

 ع ظِّٓؿ .خذ ظِّٓؿ ود افنٔخ:

 هف ؟ افًٚئؾ:

خالذ ظِّٓالؿ ودع ظِّٓالؿ خالذ ظِّٓالؿ ودع ظّالؾ أؾالراد مالْٓؿ  ؾّٓتْالل  افنٔخ:

 حًٌؽ حًٌؽ افًالم ظُِٔؿ .

 (00:  45: 19/   268) اهلدى والنور / 
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 اجملددٕٚ ٚايتجدٜد
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 َا دلاالت ايتجدٜد؟

ؾَالط،  يتٌٚدر ٕذهٚن افْٚس ظٚمٜ إٕالف ادَهالقد بٚدجالدديـ يف افالديـ افنٔخ:

بٔالالْام ادًالالالٖفٜ أوشالالالع مالالالـ ذفالالالؽ، ؾَالالالد يُالالالقن جمالالالدد يف افالالالديـ، ؿالالالد يُالالالقن جمالالالدد 

يًْالالالل: يف ـالالالؾ ؿالالالرن جمالالالدد يف افالالالديـ، جمالالالدد يف اجلٓالالالٚد، جمالالالدد يف آؿتهالالالٚد، 

جمالالدد يف افْيالالٚم افًًالالُري حًالالٛ افزمالالٚن يًْالالل إػ اخالالره، وفالالذفؽ ؾالالال يٌٌْالالل 

 ٕتهقر إٕف يف افَرن افقاحد ؾٔف جمدد واحد.

 ٚ ذحقا احلديٞ، وهذه ٕٚحٜٔ ـثر مّٜٓ.ًٕؿ هذا ذـروه د

 أشتٚذي ضٔٛ فٍظ احلديٞ مـ عدد قذه إمٜ ديْٓٚ. مداخِٜ:

 ذفؽ مـ  ٚم افديـ بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 مـ هذا افٌٚب فٔس مـ افْص إصع يًْل. مداخِٜ:

ٓ  ٕٕالالالف هالالالذا مالالالثالً ضريَالالالٜ اجلٓالالالٚد يف هالالالذا افزمالالالٚن، هالالالؾ هالالالل ضريَالالالٜ  افنالالالٔخ:

ًٚ ٓ، ؾالالالال٘ذًا: هالالالالؾ افالالالالع بالالالالده افٔالالالالقم عٚهالالالالد بٚفقشالالالالٚئؾ  اجلٓالالالالٚد يف ذاك افزمالالالالٚن ضًٌالالالال

احلديثالالٜ ٓزم يُالالقن ظْالالده ؾُالالر جمالالدد، وبخٚصالالٜ إٕالالف هالالذا افتجديالالد يتًِالالؼ بُٔالالػ 

 َٕٔؿ افهالة يف أثْٚء احلرب.

 بال صؽ صحٔ . مداخِٜ:

ًٚ مالالالٚ هالالالق يًْالالالل: رهٌٕٚٔالالالٜ مٍْهالالالؾ ظالالالـ  افنالالالٔخ: ٕٕالالالف اإلشالالالالم ـالالالام ًِٕالالالؿ مجًٔالالال
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 .احلٔٚة متُٚمؾ

... أشتٚذي أذـر إٕف بًض أهالؾ افًِالؿ يف ذح احلالديٞ ذـالروا إٔالف  مداخِٜ:

حر ف )مـ( يًْل: هق فٔس يَهد ؾٔف افَرن، وإٕام يًْل: جالٚء ُٕالرة ورء مالـ 

 هذا ؾٔنّؾ أـثر مـ واحد.

هالالذا ٓ بالد مْالالف  ٕٕالف هالالق بَٔالالقل: ـالؾ مٚئالالٜ شالْٜ، مالالٚ بَٔالقل: بالالس جمالالدد  افنالٔخ:

 ك صّقل.واحد، ؾالزم يُقن )مـ( ؾٔف مًْ

 (  01:  03: 04/ 138) اهلدى والنور /
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 ٌٖ ٜصرتط إٔ ٜهٕٛ اجملدد  

 َٔ أٌٖ ايط١ٓ؟

صالال  احلالالديٞ: أن ظالالذ رأس ـالالؾ مٚئالالٜ شالالْٜ مالالـ عالالدد قالالذه إمالالٜ  مداخِالالٜ:

 ديْٓٚ، ؾٓؾ ينسط بٚدجدديـ أن يُقٕقا مـ أهؾ افًْٜ أم ٓ ينسط؟

افًالالالٗال ينالالالٌف  ٓ صالالالؽ، افؼالالالط أشالالالٚد وهالالالذا افقاؿالالالع ظْالالالدي، هالالالذا افنالالالٔخ:

ظْالالدي ـالالام فالالق شالالٖل شالالٚئؾ وأرجالالق أٓ يهالالدر مثالالؾ هالالذا افًالالٗال مالالـ ذاك افًالالٚئؾ، 

ـام فق ؿٚل: هؾ ينسط أن يُقن مًِاًم؟ هذا افًٗال ٓ يرد بىًٌٜٔ احلٚل: هؾ 

 ينسط يف ادجدد أن يُقن مًِاًم؟ أطـ أن هذا مٚ خيىر ظذ بٚل إًٕٚن.

افًالالالٗال ؿالالالد خىالالالر يف بالالالٚل  أمالالالٚ هالالالؾ ينالالالسط أن يُالالالقن مالالالـ أهالالالؾ افًالالالْٜ؟ ؾٓالالالذا

ًٚ أن، و ٓ بالد أن يُالقن مالـ  اجلقاب:افًٌض، وفذفؽ جٚء هذا افًٗال مىروح

أهالالؾ افًالالْٜ، وفًالالٝ أظْالالل أن يُالالقن مالالـ أهالالؾ افًالالْٜ يًْالالل مالالـ افًِالالامء، وإٕالالام أن 

ًٚ ظالالـ اخلالالط افالالذي جٚءٕالالٚ ظالالـ شالالٍِْٚ  يُالالقن ظالالذ مالالْٟٓ أهالالؾ افًالالْٜ وفالالٔس مْحرؾالال

وهالالالذا وإن ـالالالٚن ٓ  –مْالالالف، وفُالالالـ ادجالالالدد افهالالالٚف  رِض اهلل ظالالالْٓؿ، ؾٓالالالذا ٓ بالالالد 

ادجالالدد ٓ ينالالسط أن يُالالقن  –يتًِالالؼ بٚفًالالٗال فُالالـ أظتَالالد أن ؾٔالالف ؾٚئالالدة ـالالزى 

جمددًا يف افديـ ؾَط، بؾ يف ـؾ مٚ يٍْع ادًِّغ، ؾَد يُقن مثالً جمالددًا يف 

افتٚريخ وؿد يُالقن جمالددًا يف افىالٛ وفُالـ يف والّـ افالدائرة افًالٚبَٜ أن يُالقن 
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 واجلامظٜ. مـ أهؾ افًْٜ

وظذ ذفؽ ؾًْتىٔع أن ٕتهقر أخرًا: إٔف يُّـ أن يُقن يف افًك افقاحد 

أـثالالالالر مالالالالـ جمالالالالدد واحالالالالد، إذا ٓحيْالالالالٚ هالالالالذا ادًْالالالالك افقاشالالالالع ؾُّّالالالالـ إٔالالالالٚ أتهالالالالقر 

 اجتامع ظديد مـ ادجدديـ ـٌؾ يف اختهٚصف يف ظك واحد.

 ( 00:  02: 46/   313) اهلدى والنور / 
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 ٚط٘؟َٔ ٖٛ اجملدد َٚا ٖٞ شس

مالـ هالق ادجالدد ومالٚ هالل ذوضالف وهالؾ ينالسط أن يُالقن ظالذ رأس  افًٚئؾ:

ًٚ مـ أي بدظٜ؟  افَرن وهؾ ينسط أن يُقن شٚد

 ظٍقًا أشًّْل افًٗال شٗآً شٗآً هؾ ينسط أوًٓ ؟  افنٔخ:

مالالـ هالالالق ادجالالدد، ومالالٚ هالالالل ذوضالالف، وهالالؾ ينالالالسط أن يُالالقن ظالالالذ   مداخِالالٜ:

 رأس افَرن  رأس مٚئٜ شْٜ؟

ؿالالػ هْالالٚ ؿِالالٔالً هالالذا افؼالالط ٓ بالالد مْالالف ٕٕالالف ٕالالص احلالالديٞ ظالالذ رأس   :افنالالٔخ

ًٚ؟  ـؾ مٚئٜ شْٜ ؾام أدري مٚ وراء افًٗال مع ـقن افْص مًروؾ

يًْالل ؿالالد يُالقن هْالالٚك صالخص مالـ افًِالالامء وجالد مالالثالً يف شالْٜ يًْالالل  مداخِالٜ:

 هال مثالً. 7750مثالً اصتٓر مثالً بٚفًِؿ واخلر وافهالح يف شْٜ مثالً 

 فٔس ظذ رأس.  افنٔخ:

 ؾٓذا هؾ يَٚل يف مثِف جمدد؟ مداخِٜ:

فٔس ظذ رأس ـؾ مٚئٜ شْٜ اظِقا ةًغ شتغ شًٌغ تًًغ إٕام   افنٔخ:

ٓ بد أن يهؾ إػ ادٚئٜ ثؿ  ؿد يتق  بًد ذفؽ بخّس بًؼ إفخ ويهدق ظِٔف 

 هذا احلديٞ.
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 ٜ؟َٕىٜ افٌدايٜ متك بدايٜ افتٚريخ متك  حتك يُقن مٚئٜ شْ مداخِٜ:

 رأس مٚئٜ شْٜ متك تُقن.  افنٔخ:

 اقجريٜ يَهد أم مٚذا؟ مداخِٜ:

ًٚ هجري هذا ٓ خال ف ؾٔف.  افنٔخ:  ضًٌ

 مـ افًٌثٜ مـ اقجرة؟ مداخِٜ:

 إخٌٚر افٌْل بٚحلديٞ مثالً ؟  افنٔخ:

مٚدام أن ادًِّغ اختذوا افتٚريخ اقجري هالق افتالٚريخ اإلشالالمل  مداخِٜ:

ًٕتىٔع اظتامد شقاه، تٍوؾ أيالش ظْالدك ٕحالـ إتٌٓالٝ  ؾٓذا هق افتٚريخ افذي ٓ

دٚ ؿِٝ مٚ دام أن ادًِّغ اظتّدوا افتٚريخ اقجري افًْٜ إوػ مـ اقجرة 

وافثٕٜٚٔ وافثٚفثٜ وهذا احلََٜٔ مثٚل يهدق فِتّثٔؾ بالف ظالذ أيالٜ افًالٚبَٜ ذـرهالٚ 

ًٚ ومل يهال  و جالٚء وهق شٌٔؾ ادٗمْغ، وحالديٞ ابالـ مًالًقد افالذي روي مرؾقظال

ًٚ وثٌٝ وهالق ؿقفالف رِض اهلل ظْالف ) ؾالام رأو ًٚ ؾٓالق حًالـ (  همقؿقؾ ادٗمْالقن حًالْ

ًٚ ظـ شِػؾال عقز فْٚ بًد هذا آتٍٚق وج بٚفتٚريخ  ريٚن ظّؾ ادًِّغ خٍِ

اقجالالالالري ؾْنالالالالُؽ متالالالالك بالالالالدأ رأس افًالالالالْٜ، ٓ شالالالالٌٔؾ دثالالالالؾ هالالالالذا افتنالالالالُٔؽ قالالالالذا 

 آتٍٚق افًّع بغ ادًِّغ.

وبالدأ بىِالٛ افًِالؿ  80هال أو و7730صخص وفد يف ظٚم يًْل مثالً  مداخِٜ:

ؾٓؾ يف مثالؾ هالذا يَالٚل إٔالف  7730وفُْف مٚ اصتٓر بٚفًِؿ وآجتٓٚد إٓ مثالً يف 

 جمدد؟

أن دخِْٚ يف مًٖفٜ أخرى أطـ إْٔٚ تقشًْٚ ـثرًا وابتًالدٕٚ ؿِالٔالً أو   افنٔخ:
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ًّالالٜ وتًالالًغ ٓ ـثالالرًا ظالالـ أصالالؾ افًالالٗال  ؿٌالالؾ ادٚئالالٜ إذا مالالٚت يف افتًالالًغ واخل

يهِ  أن َٕقل إٔالف جمالدد ظالذ رأس مٚئالٜ شالْٜ هالذه َٕىالٜ يٌٌْالل أن ٕتٍالؼ ظِٔٓالٚ، 

أمالالالٚ شالالالٗافؽ إخالالالر ؾالالالال خيٍالالالٚـؿ أن هْالالالٚك ـثالالالرًا مالالالـ ادًالالالٚئؾ افتالالالل حيتالالالٚر ؾٔٓالالالٚ 

ًٚ بنخهٔتف  افًٚمل مثؾ مٚء افٍرات افذي يْهٛ ظذ ادٚء إجٚج ؾٔيؾ دتٍي

ِٜٔ ؾٌغ أول إهٌٚبف ظذ افٌحر ادٚف  ثؿ يٌدأ ويؤع ويؤع حتك يذهٛ بٚفُ

وبالالغ إتٓٚئالالف هْالالٚ درجالالٚت ينالالؽ اإلًٕالالٚن هْالالٚ يالالٚ تالالرى يف افقشالالط هالالق هالالذا ادالالٚء 

ٓ ذاك مالالٚء افٌحالالر ادالالٚف  إجالالٚج، ينالالؽ فُالالـ ٕحالالـ ٌٕالالدأ مالالـ اافًالالذب افٍالالرات و

إول ٕتٍؼ ظِٔف، ؾٌٌْٔل أن ٕتٍؼ أن أن احلديٞ ٓ يهدق ظذ مـ مٚت ؿٌالؾ 

ٜ فُالالـ أن ٕٖخالالذ مثالالًٚٓ، تالالقيف ظالالذ رأس إربًالالغ هْالالٚ ٕالالذـرـؿ رأس ادٚئالالٜ شالالْ

بَٚظالالالدة هالالالل ؿٚظالالالدة فٌقيالالالٜ وذظٔالالالٜ يف ان واحالالالد وهالالالل افتالالالل تَالالالقل أن مالالالٚ ؿالالالٚرب 

افقء أظىل حُّف، ؾالٚٔن َٕالقل مالٚت ظالذ رأس ادٚئالٜ وةالس ؾالام يف صالؽ 

ظْدٕٚ بٖن هذا يهدق ظِٔف احلديٞ مٚئٜ وةس مٚئٜ وظؼ مٚئٜ وظؼيـ إفخ، 

ًٚ دالالالٚ  تهالالالؾ إػ إربًالالالغ دالالالٚ  الالالٚوزت اخلًّالالالغ وافًالالالتغ ؾٚدثالالالٚل واوالالال  إٍالالال

ظذ أ:ي أريد أن أؿقل ـِّٜ أخرة إٔف مالٚ هالل ؾٚئالدة اخلالقض افتٍهالٔع يف مثالؾ 

هذه افَؤٜ، ٕحالـ ٌَٕالل احلالديٞ ظالذ طالٚهره ؾّالـ صالدق ظِٔالف احلالديٞ بالدون 

س أو ظؼال اختال ف إٔف جدد افديـ ظذ رأس ادٚئٜ شْٜ شقاًء ابتًد بًالدهٚ ةال

ؾٓالالالذه بنالالالٚرة فالالالف وٓ ئٍالالالد ذفالالالؽ ؽالالالره أبالالالدًا فُالالالـ ادٓالالالؿ احلََٔالالالٜ أن ًٕالالالر ف بَٔالالالٜ 

افؼالالوط أو إشالالئِٜ افتالالل جالالٚء ذـرهالالٚ يف شالالٗافُؿ أمالالٚ هالالذا افتقشالالع ؾالالٖراه إٔالالف مالالـ 

 بٚب افس ف افًِّل. 

افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم دالالٚ ؿالالٚل وافالالذي ٍٕزالال بٔالالده ٓ يالالٖيت  مداخِالالٜ:
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 إرض ٍٕالالالالس مٍْقشالالالالٜ أو ـالالالالام ؿالالالالٚل ظِٔالالالالف افهالالالالالة ظالالالالذ أمتالالالالل مٚئالالالالٜ ظالالالالٚم وظالالالالذ

وافًالم احلََٜٔ هذا احلديٞ ربام اشتٖٕس بف هبذا احلالديٞ أن اهلل يًٌالٞ ظالذ 

ـؾ رأس مٚئٜ ظٚم مـ عدد قٚ أمر ديْٓٚ ؾٖؿقل ربام ٕن افرشالقل ظِٔالف افهالالة 

وافًالالالالم حالالالدد مالالالـ ذفالالالؽ افقؿالالالٝ افالالالذي ؿالالالٚل ؾٔالالالف هالالالذا احلالالالديٞ، ؾٓالالالؾ يُّالالالـ أن 

 احلديٞ مثؾ مٚ يهدق ظذ ذاك؟يهدق هذا 

يًْل يًتز ـنٚهد واهلل هذا هق افيٚهر وهذه فٍتٜ ٕير جٔدة وجزاك   افنٔخ:

 اهلل خر.

هؾ ينسط أن يُالقن هالذا ادجالدد افالذي يُالقن ظالذ رأس ـالؾ مٚئالٜ  مداخِٜ:

ًٚ مـ ـؾ بدظٜ يًّك جمددًا؟  شٚد

 ومـ افذي يًِؿ مـ أي بدظٜ؟  افنٔخ:

ًٚ مالـ مْالٚهٟ أهالؾ افٌالدع وجالدد يف يًْالل حتك وفق ـٚن م مداخِٜ: ًٚ مْٓجال ِتزم

 رء مـ افديـ أو يف ؾـ مـ ؾْقن افًِؿ؟

أطـ هذه ادًٖفٜ ـًٚبَتٓٚ حْٔام دخِْٚ يف تٍٚصِٔٓٚ فُـ إٔٚ أؿالقل   افنٔخ:

 ن افتجديد ٓ يُقن يف جٜٓ واحدة إٔٚ أؿقل.إ

 ادجدد ذط أن يُقن ؾردًا واحدًا؟ مداخِٜ:

أن امالالٚ خىالالر يف افٌالالٚل َٕالالقل واحٍالالظ شالالٗافؽ ٓ ٕالالرى خِْٔالالٚ ْٕتٓالالل   افنالالٔخ:

ٕحـ أن ادجدد يُقن يف جٕٚٛ واحد يف افديـ ؾَد يُالقن افتجديالد يف افًِالؿ 

وافًِالالؿ فالالف ؾالالروع ـثالالرة ـالالام تًِّالالقن، ؿالالد يُالالقن افتجديالالد يف افتًٍالالر، ؿالالد يُالالقن 

افتجديالالالالالد يف احلالالالالالديٞ، ؿالالالالالد يُالالالالالقن افتجديالالالالالد يف افٍَالالالالالف ؿالالالالالد يُالالالالالقن افتجديالالالالالد يف 
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ًالالالالِّغ ودؾالالالالع صالالالالٚئِٜ افًالالالالدو، وؿالالالالد ٓ يُالالالالقن هالالالالق فالالالالٔس فالالالالف صالالالالِٜ افْٓالالالالقض بٚد

بٚفتجديالالد يف ٕالالقع مالالـ إٔالالقاع افًِالالقم افتالالل شالالٌؼ ذـرهالالٚ، إذًا أي  ديالالد يف افالالديـ 

يستالالٛ مالالـ ورائالالف ؿالالقة وظالالزة ومًْالالٜ فًِّالالِّغ ؾٓالالق جمالالدد وفالالق ـالالٚن مَكالالًا يف 

بًض اجلقإٛ، تٍوؾ مٚ ينسط أن يُقن ؾردًا، وافتٍهالٔؾ افًالٚبؼ هالق جالقاب 

 هذا افًٗال.ظـ 

 (00: 46: 25/   791) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايعصيـــ١

 

  هؾ عقز بٞ ؾُر افًزفٜ يف هذا افزمٚن بغ ادًِّغ؟ افًٚئؾ:

  .ٓ، مٚ عقز افنٔخ:

 : .. (  25:  10/  12) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

ػ فالف حَالٚ وهالق شاَل ْٗ مالٚ يُ  ٝ أخالراً ِ ال خالقان يًالٖل ويَالقل فَالد َح أحالد اإل شٗال:

ؾُالالر افًزفالالٜ وافالالدظقة إفٔالالٜ مالالع افًِالالؿ أن مالالـ يالالدظق إػ هالالذه افًزفالالٜ حيالالتٟ بًزفالالٜ 

ويَقل فَد ـٕٚٝ افًزفٜ بغ افهالحٚبٜ ثالؿ بالغ افتالٚبًغ ثالؿ بالغ تالٚبع  ،اإلمٚم مٚفؽ

مالالٚ مالالدى صالالحٜ هالالذا افَالالقل ومالالٚ هالالق مٍٓالالقم افًزفالالٜ يف ديالالـ اهلل شالالٌحٕٚف  ،افتالالٚبًغ

 وتًٚػ؟

وأمٚ مالٚ  ،يف افَقل هذا مٌٚفٌٜأطـ هذا حدث مٚ حدث أي صئ  مٚ اجلقاب:

افًزفالٜ إٕالام تؼالع حالغ  ،زمٚ الٚ بًالد يَْؾ ظـ مٚفؽ اهلل أظِالؿ بالف وافًزفالٜ مل يالِٖت 

احلزبٜٔ أو مٚ  وهق افَتؾ بغ ادًِّغ بًٌٛ افًهٌٔٚت افٌَِٜٔ أو ج،ريُثر اق

ٕالدرك زمٚ الٚ وظًالك أٓ بًد  أمٚ افًزفٜ هذه ؾٓل واحلّد هلل مل يِٖت  ،صٚبف ذفؽ
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ادالالالٗمـ افالالالذي » :وظالالالذ افًُالالالس مالالالـ ذفالالالؽ يَالالالقل افرشالالالقل  ظِٔالالالف افًالالالالم  ،ذفالالالؽ

ٓؿ وٓ يهالالز ظالالالذ ىافْالالٚس ويهالالالز ظالالذ أذاهالالالؿ خالالر مالالالـ افالالذي ٓ خيالالالٚف طخيالالٚف

زفالقا ظالذ إًٍٔالٓؿ يف ـالؾ زمالٚن وفالق ًًٓؿ خمتٍِٜ ٕٚس بْٔئوافْٚس ضٌٚ، شأذاهؿ

 ،خٚفىالٜ وفالق مالع افًٍالٚق وافٍجالٚروٕالٚس بٔحٌالقا اد ،يف ظٓد اخلٍِٚء افراصالديـ

واحلالالالؼ بالالالغ هالالالٗٓء وهالالالٗٓء ؾٚإلًٕالالالٚن خيالالالٚفط مالالالٚ مل عالالالد يف خمٚفىتالالالف أذى يف 

وإٔالالالالٚ ٓ أظتَالالالالد أن هْالالالالٚك يًْالالالالل  ،ًٍٕالالالالف يف ديْالالالالف أو يف بدٕالالالالف أو يف أوٓده وذريتالالالالف

 ،ًٕالالؿ هالالق زمالالٚن ؾالالتـ ،مًالالِؿ ظالالذ ظِالالؿ بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ يَالالقل هالالذا زمالالٚن افًزفالالٜ

فُـ فٔس هق افالزمـ افالذي  ،يف افىرؿٚت ترى افتزج  ق ،زمٚن ؾتـ بال صؽ

الالال يُ  افٍالالالتـ بالالالغ ادًالالالِّغ  اصالالالتداد يف زمالالالـإٕالالالام يؼالالالع ذفالالالؽ  فٕالالالع ؾٔالالالف افًزفالالالٜ ْٕؼَ

ؾْٓالالالٚك يَالالالقل افرشالالالقل  ظِٔالالالف افًالالالالم  إذا ـالالالٚن ظْالالالدك  ،فتَالالالٚتِٓؿ بًوالالالٓؿ افالالالًٌض

 افًٔػ ؾٚضب بف افهخر.

ـ افالالذي يهالالز ادالالٗم» :ن احلالالديٞ  يَالالقلإ :يف بًالالض افْالالٚس يَالالقل افًالالٗال:

وأؾوالؾ مالـ ادالٗمـ افالذي ٓ وخمالٚفىتٓؿ  أذى افْالٚس ٜ افْٚس ظذىظذ خمٚف

إٔالالٚ ٓ أشالالتىٔع أن أصالالز ظالالذ هالالذه  :ؾَٔالالقل بًوالالٓؿ، شٜ افْالالٚسىالاليهالالز ظالالذ خمٚف

 فٍْز ؾٓؾ هذا افَقل صحٔ  ؟ آظتزالادخٚفىٜ فذفؽ يًْل  أرى 

ًف إٔف ٓ يًتٍٔد مـ إذا ـٚن هق عد يف ٍٕ :إٍٚ ؿِٝ ،إٔٚ ؿِٝ إٍٚ اجلقاب:

مالالالـ دظالالالقة ظٚمالالالٜ فُالالالـ هالالالذا ٓ يهالالٌ   ،خمٚفىالالٜ افْالالالٚس بالالالؾ ؿالالد يتيالالالر ؾٓالالالذا صالالٖٕف

افهٚحلٜ ؿد يُقن اإلًٕٚن مًْزل ظالـ افْالٚس  إزمْٜوؿِٝ هذا يف  ،ادًِّغ

 .مجًٔٚ ٓ يًتىٔع خمٚفىٜ افْٚس 

ٓ عالالقز بالالٞ هالالذا افٍُالالر افالالذي يَتْالالع بالالف هالالق ًٍٕالالف بالالغ  أشالالتٚذإذا يالالٚ  مداخِالالٜ:
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 .إفإخق

 .أي ًٕؿ افنٔخ:

 .أو محؾ إخقإف ظذ هذا إمر مداخِٜ:

 أي ًٕؿ . :افنٔخ

 : .. : .. (  27/  19) اهلدى والنور /  

 باب َٓ٘

ؼالالالع يف ـالالالؾ زمالالالٚن ومُالالالٚن، أم يف اخالالالر افزمالالالٚن ؾَالالالط تافًزفالالالٜ هالالالؾ  مداخِالالالٜ:

 مَٔدة يًْل؟

ع أن ... أي: يف ـؾ زمالٚن، هالذا هالق اإلضالالق، ومَٔالدة دالـ ٓ يًالتىٔ افنٔخ:

حيالالٚؾظ ظالالذ ديْالالف يف ... مالالـ ... اإلشالالالم، ... ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم يف حالالديٞ ابالالـ 

 :ٚ ادالالٗمـ افالالذي خيالالٚفط افْالالٚس ويهالالز ظالالذ أذاهالالؿ خالالر مالالـ افالالذي ٓ »ظّالالر أيًوالال

حالالؼ بالالف ِؾّالالـ صالالز يف أي زمالالٚن ومُالالٚن ومل ي شخيالالٚفىٓؿ وٓ يهالالز ظالالذ أذاهالالؿ

ؿ ٕٕف ٓ يهز ظذ أذاهالؿ ؾتْٜ يف ديْف.. يف ... ؾٓق أؿقى مـ ذاك افذي يًتزق

... 

 ] هْٚ افهقت ؽر واو  [ 

 (46a/00:27:43)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

ادَِالالل: افًالالٚئؾ يَالالقل: تًالالر ف مالالٚ يف هالالذا افزمالالٚن مالالـ افٍالالتـ وظالالدد ؾالالتـ، ثالالؿ 

ٚ ﴿يَالالقل: هالالؾ يًْالالل ظالالذ ادًالالِؿ أن يًتالالزل؟ ومالالٚذا تَالالقل يف ؿالالقل اهلل تًالالٚػ:  َيالال

 ُُ ْٔ الال َِ ـَ اَمْاُلالقا َظ ِذي الال الالٚ اف  َ ؿْ َأهي  ُُ الال ًَ ٍُ ؟وهالالؾ يُالالقن ـالالذفؽ ؿالالقل افٌْالالل [166]المائةة:ة:﴾ْؿ َإٔ

 إػ اخر احلديٞ، هذا افًٗال بس؟ شؾٚظتزل تِؽ افٍرق ـِٓٚ»حلذيٍٜ:  ¢

 هذا هقن افًٗال بَك ؾٔف ظدة أشئِٜ، ابدأ بٚفًٗال إول صق هقه؟ افنٔخ:

 ادَِل: هؾ ظذ ادًِؿ أن يًتزل.

إيامٕف وبٚختال ف زمٕٚف ومُٕٚف،  هٚه، ادًِؿ خيتِػ بٚختال ف أوًٓ  افنٔخ:

ؾّـ ـٚن ؿقي اإليامن وٓ خينك ظذ ًٍٕف أن يهٚب بٕٚحرا ف يف ظَٔدتالف أو 

يف شِقـف ؾٕٚؾوالؾ فالف أن خيالٚفط ادًالِّغ وأن ٓ يًتالزقؿ وهالذا ٕالص سيال  

يف ؿقفف ظِٔف افًالم افذي رواه افسمذي وؽره مالـ أهالؾ افًالْـ ظالـ ظٌالد اهلل بالـ 

ادالالالٗمـ افالالالذي »: ¢هلل  ظالالالْٓام ؿالالالٚل: ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل ظّالالالر بالالالـ اخلىالالالٚب رِض ا

خيالالٚفط افْالالٚس ويهالالز ظالالذ أذاهالالؿ، خالالر مالالـ افالالذي ٓ خيالالٚفىٓؿ وٓ يهالالز ظالالذ 

، امالالٚ يالالتّؿ اجلالالقاب افًالالالٚبؼ أن إمالالر خيتِالالػ بالالٚختال ف إيالالامن ادًالالالِؿ شأذاهالالؿ

وبالالالالالٚختال ف زمٕٚالالالالالف ومُٕٚالالالالالف أن هْالالالالالٚك أحٚديالالالالالٞ يف صالالالالالحٔ  افٌخالالالالالٚري ومًالالالالالِؿ 

س يف زمالالـ افٍالالتـ رجالالؾ ظْالالده ؽالالْؿ ؾٓالالق يًتالالزل افْالالٚس يف وؽرمهالالٚ أن خالالر افْالالٚ
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صًٛ مـ هذه افنًٚب يٖـؾ ويؼب مالـ .... ويٍُالل افْالٚس مالـ ذه ويُتٍالل 

هالالق مالالـ ذ افْالالٚس، هالالذا يُالالقن يف زمالالـ افٍالالتـ، وٓ صالالؽ أن زمالالـ افٍالالتـ ختتِالالػ 

ًٚ تؿِالالٜ وـثالالرة ؾ ًالالقد ادًالالٖفٜ إػ مالحيالالٜ إيالالامن ادالالٗمـ، ؾّالالـ ـالالٚن ـالالام ؿِْالالٚ إٍالال

ًٚ يف ظَٔدتالالالف يف ظٌٚدتالالالف يف شالالالِقـف، إيامٕالالالف ؿق ًٚ وٓ خينالالالك ظالالالذ ًٍٕالالالف إحراؾالالال يالالال

بالالالالالالٕٚمر  س، وٓ صالالالالالالؽ أن يف بَٚئالالالالالف مًٓالالالالالالؿ شالالالالالَٔقمؾخالالالالالر فالالالالالالف أن يٌَالالالالالك مالالالالالالع افْالالالالالٚ

بٚدًرو ف وافْٓل ظالـ ادُْالر وادْٚصالحٜ وٕحالق ذفالؽ، ؾالذفؽ خالر فالف وأؾوالؾ 

 مـ أن يًتزل افْٚس، وأن يْجق بًٍْف، هذا افًٗال إول، افًٗال افثٚ:ي؟

ـْ ﴿: يف ؿقفف تًٚػ: ادَِل ْؿ َم ـُ ْؿ ٓ َيُي  ُُ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ َِ ـَ اَمُْقا َظ ِذي َٚ اف  َيٚ َأهي 

 . [166]المائ:ة:﴾َوؾ  إَِذا اْهتََدْيُتؿْ 

ًٚ يف افًالالْـ ويف مًالالْد  ،هالالذا احلالالدإػ  افنالالٔخ: أيالالٜ هالالذه جالالٚء تًٍالالرهٚ أيوالال

ظْف إٔف خىٛ افْالٚس  اإلمٚم أمحد مـ حديٞ أيب بُر افهديؼ رِض اهلل تًٚػ

ًٚ ؾَالٚل قالؿ: يالٚ أهيالٚ افْالٚس إُٕالؿ تتالٖوفقن هالذه أيالٜ بٌالر تٖويِٓالٚ شالّع افٌْالل  يقم

يالالالالٚ أهيالالالالٚ افْالالالالٚس مالالالالروا بالالالالٚدًرو ف وا الالالالقا ظالالالالـ ادُْالالالالر ؾالالالال٘ذا أمالالالالرتؿ »يَالالالالقل:  ¢

، ؾِالالٔس شبالالٚدًرو ف و ٔالالتؿ ظالالـ ادُْالالر ؾحْٔئالالٍذ ٓ ييالالـؿ مالالـ والالؾ إذا اهتالالديتؿ

بالٚدًرو ف  ىالقا رجِالُٔؿ بّٔالٜ بالٚردة، وٓ تالٖمروامًْك أيٜ: اظتزفالقا افْالٚس وح

، إذا أمالالرتؿ بالالٚدًرو ف و ٔالالتؿ ظالالـ ادُْالالر ومالالٚ  الالٚوب ٓ تْٓالالقا ظالالـ ادُْالالر، ٓ

، ومالـ  الٚم اهتالدائُؿ شٓ ييالـؿ مالـ والؾ إذا اهتالديتؿ»افْٚس مًُالؿ، ؾحْٔئالٍذ: 

إُٔالالالالؿ إذا رأيالالالالتؿ مُْالالالالرًا إُٔر الالالالقه، وإذا رأيالالالالتؿ أمالالالالرًا يًالالالالتدظل إمالالالالر بالالالالف، أمالالالالرتؿ 

دًرو ف، وهُالالالذا، هالالالذا افًالالالٗال افثالالالالٚ:ي. افًالالالٗال افثٚفالالالٞ فالالالف ظالؿالالالٜ بحالالالالديٞ بالالالٚ

 حذيٍٜ. 
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 ... مداخِٜ:

 .شؾدع تِؽ افٍرق ـِٓٚ»إي ًٕؿ، ؾٖيش،  افنٔخ:

 .شؾٚظتزل تِؽ افٍرق ـِٓٚ» مداخِٜ:

ًٚ، أي إذا تٍالالالالرق  افنالالالالٔخ: إي هالالالالذا احلالالالالديٞ فالالالالف ظالؿالالالالٜ بقوالالالالًْٚ احلالالالالٚض  ٚمالالالال

ًٚ وتُالالتالت ـالال ًٚ وأحزابالال يتًهالالٛ جلامظتالالف وحزبالالف، ؾالالال عالالقز  ؾٌّ ادًالالِّقن صالالًٔ

ؿالالالٜ مالالالـ هالالالذه افٍالالالرق إٓ ؾرؿالالالٜ واحالالالدة إذا رْ فًِّالالِؿ واحلٚفالالالٜ هالالالذه أن يْىالالالقي إػ ؾِ 

دت وظِٔٓالالٚ إمالالٚم بقيالالع مالالـ ادًالالِّغ ؾٌٌْٔالالل أن يُالالقن مالالع هالالذه افٍرؿالالٜ ومالالع ِجالال وُ 

هالالالذه افىٚئٍالالالٜ أمالالالٚ إذا مل يُالالالـ هْالالالٚك مجٚظالالالٜ وظِٔٓالالالٚ إمالالالٚم ؿالالالد بقيالالالع، ؾٔالالالدع افٍالالالرق 

ل هالذا يالدؾع افٍالرق ـِٓالٚ، يًْالل يًتالزل ظالذ رأس جٌالؾ، ٕ، وإٕالالام ْاِل ًْ ـِٓالٚ، وٓ يَ 

مًْٚه ٓ يتحزب فىٚئٍٜ ظذ ضٚئٍٜ، هذا هق ادَهقد بحديٞ حذيٍٜ رِض اهلل 

 تًٚػ ظْف.

 ( 01:  10:  25/ 760) اهلدى والنور/
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 735 ............................... إًٍٔٓؿ بٚإلشالم  ٕهٔحٜ افنٔخ فِحُٚم أن هيذبقا

 733 .................................................................... حُقمٜ ادرأة

. ايعال١َ األيباْٞ ٚفك٘ اخلالف . . . . . . . . . . . . . . . 385 

 780 ............................................................ هؾ آختال ف رمحٜ؟
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